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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober
2018 - 30. september 2019 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter og
pengestrømme for 2018/19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
København, den 18. december 2019

Bestyrelse:

P.
Niels Peter Louis-Hansen

tyl --

Per Magid
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N
Britta Andersen

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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for regnskabsåret 1.
oktober 2018 - 30. september 2019, 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 18. december 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr: 33 77 12 31

Christian F. Jakobsen
statsautoriseret revisor
mne16539

Claus Christensen
statsautoriseret revisor
mne33687
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Fondsoplysninger

Fonden:

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

Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:
CVR nr.:

49 18 40 20
info@louis-hansenfonden.dk
www.louis-hansenfonden.dk
87 23 79 15

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

Bestyrelsen:

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
Fondens hovedaktivitet
Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds hovedaktivitet er uddeling af midler til fundatsmæssige
formål.
Fondens formål
Fondens formål er at yde støtte eller opmuntring til:
a.
b.
c.
d.

Slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen.
Personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen
grundlagte virksomheder eller
Andre personer uden for fornævnte kreds eller til institutioner, som fondsbestyrelsen skønner
vil have behov for støtte eller opmuntring,
Almene, videnskabelige eller kunstneriske formål.

Fundatsen findes på Fondens hjemmeside www.louis-hansenfonden.dk
Fondens erhvervsmæssige aktiviteter
Fondens erhvervsmæssige aktiviteter udøves gennem 100 °Å ejerskab af Aage og Johanne
Louis-Hansen ApS.
Fondens investeringer
Fundatsen foreskriver, at Fondens investeringer sker "i aktier i de af civilingeniør Aage LouisHansen grundlagte selskaber" og derudover i en række andre værdipapirer m.m.

Året i hovedtræk
Årets resultat
I regnskabsåret 2018/19 var resultatet på 4.625 mio. kr. (2017/18: 3.993 mio. kr.) Årets
bevillinger var på 245 mio. kr. (2017/18: 171 mio. kr.). Årets resultat, som er over det forventede,
anses for meget tilfredsstillende, og er positivt påvirket af resultatet i den tilknyttede virksomhed
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, som primært er påvirket af afkastet af selskabets aktier i
Coloplast A/S.
Årets resultat til opfyldelse af Fondens fundatsbestemte uddelingsformål udgjorde -2 mio. kr.
Hertil kom 247 mio. kr. af tidligere opsparing således, at der af uddelingsrammen kunne udnyttes
i alt 245 mio. kr. (2017/18: 171 mio. kr.).
Egenkapital
Egenkapitalen var 21.526 mio. kr. (2017/18: 17.142 mio. kr.). I tabellen nedenfor ses
hovedtallene for de sidste fem år.
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5 års hoved- oq nøqletal (mio. kr.)
År
Resultat af kapitalandele
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Årets bevillinger
Udbetalt i året
Balance ultimo
Egenkapital ultimo

2018/19
4.627
3
4.625
245
175
21.989
21.526

2017/18
3.992
6
3.993
171
130
17.539
17.142

2016/17
255
12
262
180
126
13.676
13.314

2015/16
1.377
10
1.384
174
106
13.540
13.224

2014/15
-1.324
-165
-168
266
109
12.263
12.010

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 2018/19.
Bestyrelsen har fastlagt Fondens uddelingsramme for 2019/20 til 300 mio. kr.
(2017/18: 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.
Redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens § 99a
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 investerer 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 vvww.louis-hansenfonden.dk er der adgang til Fondens årsregnskab og
andre oplysninger om Fondens arbejde med Good Governance.
Redegørelse for bestyrelsens kønsmæssige sammensætning i henhold til
årsregnskabslovens § 99b
Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds bestyrelse består ved udgangen af regnskabsåret af to
mænd og en kvinde. Det er fondens målsætning, at 1/3 til 2/5 af bestyrelsens medlemmer skal
bestå af det underrepræsenterede køn. Med bestyrelsens nuværende sammensætning er denne
målsætning opfyldt.
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Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse i henhold til årsregnskabslovens § 77a
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 louishansenfonden.dkiskema-for-dod-fondledelse-2018-19.pdf. Redegørelsen er ikke omfattet af
revisionspåtegningen på Fondens årsregnskab.
Lovpligtig redegørelse for Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds uddelingspolitik
i henhold til årsregnskabslovens § 77b
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 projekt kan opnå 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, 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.
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Støtteområder
1. Kunst og Kultur
Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:
Museale aktiviteter
Musik (klassisk)
Scenekunst (dans, teater, opera)
Bevaring af kulturarv
Litteratur (kulturhistoriske emner)
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 naturvidenskabelig forskning er:
Mave-/tarmrelaterede lidelser
Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
I enkelte tilfælde støttes også andre forskningsområder på højt niveau.
3. Sociale & Velgørende initiativer
Fondens støtte til sociale og velgørende initiativer retter sig særligt mod:
Handicaporganisationer
Hjælpeorganisationer
Idrætsorganisationer (fokus på sejlads og handicapidraet)
Sociale og velgørende initiativer
På hjemmesiden www.louis-hansenfonden.dk findes en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte
støtteområder under hver hovedkategori. Fondens hjemmeside beskriver ligeledes områder, som
ikke støttes.
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Årets uddelinger
Årets bevillinger udgør knap 245 mio. kr. fordelt på 689 bevillinger ud af 2.050 ansøgninger
(2017/18: 171 mio. kr. i samlet bevillingssum fordelt på 609 bevillinger ud af 1.783 ansøgninger).
Årets bevillingsprocent er 32% (2017/18: 32%). En række af årets bevillinger bliver løbende
beskrevet på Fondens hjemmeside www.louis-hansenfonden.dk.
Bevillingerne er uddelt i overensstemmelse med fundatsens formål og fordeler sig under hvert
fundatsområde med følgende hovedtal:
ad. "Almene, videnskabelige eller kunstneriske formål":
244 mio. kr. fordelt på 664 bevillinger. (2017/18: 169 mio. kr. fordelt på 572 bevillinger.).
ad. "Slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen":
650.000 kr. (2017/18: 540.000 kr.).
ad. "Personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen
grundlagte virksomheder": Ingen bevillinger (2017/18: 63.000 kr. fordelt på 6 bevillinger.).
Større bevillinger i regnskabsåret:
Designmuseum Danmark, 30 mio. kr.
Fra Kunstindustrimuseum til Designmuseum — et transformeret hus
Mændenes Hjem, 21,5 mio. kr.
Renovering og modernisering af Mændenes Hjem i København
Rigshospitalet - BømeRiget, 15,2 mio. kr.
Etablering af to nye operationsstuer inden for urologi og gastrokirurgi på BørneRiget
Stevns Kommune, 15 mio. kr.
Etablering af Stevns Klint Besøgscenter
Københavns Universitet, 15 mio. kr.
— Tillægsbevilling til etablering af nyt Statens Naturhistoriske Museum — har i tidligere
regnskabsår modtaget 100 mio. kr. til samme projekt.
Museum Thy, 12,5 mio. kr.
Erhvervelse af ejendom i Thisted til museums- og museumsrelaterede aktiviteter
Museum Østjylland, 10 mio. kr.
Realisering af ny kulturinstitution BMA i Maltfabrikken i Ebeltoft - bibliotek, museum og arkiv
Københavns Kommune, 8 mio. kr.
Flytning og retablering af Dragespringvandet på Rådhuspladsen i København
Den Selvejende Institution Kunstnerkollegiet, 7,5 mio. kr.
Restaurering og modernisering af Kunstnerkollegiet
Moesgaard Museum, 7,3 mio. kr.
Realisering af særudstillingsprogrammet 'Menneskets store fortællinger' i perioden 2019 - 2021
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Teater Mungo Park, 6 mio. kr.
Udvidelse af teaterhus for nyskabende scenekunst samt facaderenovering af eksisterende
bygning
Statens Museum for Kunst, 6 mio. kr.
Realisering af udstillingen 'Dansk Guldalder — Verdenskunst mellem to katastrofer'
Den Selvejende Institution Naturama, 5,5 mio. kr.
Etablering af magasiner og café
Danmarks Radio, 5,1 mio. kr.
Chefdirigent for DR SymfoniOrkestret - Fabio Luisis tilknytning til orkesteret i perioden 2020-23
Holbæk Kommune, 5 mio. kr.
Restaurering og indretning af værkstedsbygningen på Brorfelde Observatorium
Aalborg Universitet, 5 mio. kr.
Projekt Future Patient II — tilpasning af "hjerteportalen.dk" til patienter med atrieflimren
Vejen Kunstmuseum, 5 mio. kr.
Køb af ejendommen 'Det gamle Elværk' i Vejen til etablering af Kunstmuseets kreative værksted
Bygningsfonden Kedelhuset, 5 mio. kr.
Indretning og inventar til Dansehallerne i Kedelhuset
Den Jyske Opera, 4,5 mio. kr.
Den Danske Serie — opførelse af tre glemte operaer
Overgaden — Institut for Samtidskunst, 3,2 mio.
Talentudviklingsforløb for unge, danske billedkunstnere i perioden 2019 — 2021
Halsted Kloster Godskontor, 3 mio. kr.
Restaurering af Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster — fase 1
Vallø Stift, 3 mio. kr.
Restaurering af sandstensudsmykningen på Vallø Slot
Sanderumgaard, 2,5 mio. kr.
Etablering af ny pavillon i Sanderumgaards Romantiske Have
Bygnings- og udviklingsfonden DTM 4,0, 2,2 mio. kr.
Udvikling af Nyt Danmarks Tekniske Museum — samme projekt er støttet med 1,7 mio. kr.
bevilliget til Danmarks Tekniske Museum.
Maritime and Polytechnic University College, 2 mio. kr.
Renovering af skoleskibet DANMARK
Årets 25 største bevillinger beløber sig til 205 mio. kr.
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Bevillingstal fordelt på fokusområder med eksempler på støttede projekter under hvert
område
1. Kunst & Kultur
Fonden har i alt uddelt 190,1 mio. kr. til området fordelt på 327 bevillinger. (2017/18: 134,3 mio.
kr. fordelt på 313 bevillinger), eksempelvis:
Museale aktiviteter
Statens Museum for Kunst: Udstilling med Sonja Ferlov Mancoba
Kunstforeningen GL STRAND: Udstillingen 'Hans Purrmann: Farvens kraft'
Fuglsang Kunstmuseum: Udstillingen 'Munch og Goldstein. Intense linjer'
Langeland Museum: Fem vandreudstillinger i 2019-2024: 'Fortiden i Fremtiden'
Østfyns Museer: To Peter Brandes-udstillinger: 'Den tabte tid' og 'Skaberkraft'
BRANDTS Museum for Kunst & Visuel Kultur: Udstillingen 'Asta Nielsen - The Art of Silent
Cinema'
Nordjyllands Historiske Museum: Udstillings- og udviklingsprojektet 'Oprør i Nordjylland'
AP Udstillinger & Formidling: Udstillingsrække med design, kunsthåndværk og håndværk
Snedkernes Efterårsudstilling: Snedkernes Efterårsudstilling 2019
Værkerhvervelser
Statens Museum for Kunst: Erhvervelse af Martinus Rørbyes maleri 'Parti af torvet i Amalfi'
Det Kgl. Bibliotek: Erhvervelse af Georg Brandes' og Edith Philips album
Nivaagaards Malerisamling: Erhvervelse af C.A. Jensens børneportræt
Den Hirschsprungske Samling: Erhvervelse af P.S. Krøyers værk 'Marie Krøyer'
Vallekilde-Hørve Menighedsråd: Erhvervelse af kunstværk af Hein Heinsen til Hørve Kirke
Musik (klassisk)
Den Danske Strygerkonkurrence: Afholdelse af Den 9. Danske Strygerkonkurrence
Det Kgl. Bibliotek: Afholdelse af strygekvartetter i Diamanten 2019-21
Thy Masterclass: Afvikling af Thy Kammermusikfestival og 'On Tour' i 2019
Aarhus Kammermusikfestival: Gennemførelse af Aarhus Kammermusikfestival 2019
Sommerkoncerter på Langeland: Sommerkoncerter på Langeland 2019
Ensemble Storstrøm: Sommermusik på Fuglsang 2019
Syddansk Musikkonservatorium: Afholdelse af kammerorkestrets koncerter 2020-2022
Musikanmelderringen: Kunstpriser til talentfulde, klassiske musikere
Naxos Denmark: Indspilning og udgivelse af album med cellist Andreas Brantelid
Opera
NordicOpera: Realisering af operaen 'Myte om Mørket. Elsa Gress 100 år'
Egnsteatret Undergrunden: Opførelse af operaen Don Juan'
Søholm Operas Støtteforening: Operafestival på Samsø — Opera in Unlikely Places 2019
Teater
Bornholms Teater: Produktion af teaterforestillingen 'Besat — Bornholm, maj 1945'
Zangenbergs Teater: Opsætning af forestillingen 'Ritas Jul'
Teater [døgdi]: Produktion af teaterforestillingen 'BOLDBANEN'
Dans
Black Box Theatre: Produktion af danseforestillingen 'A space in the dark'
Møllerup Gods: Afholdelse af 'Verdensballetten 2019'
BalCon: Talentudviklingsprojektet 'DanseDrømme'
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Bygningsbevaring
Designmuseum Danmark: Fra Kunstindustrimuseum til Designmuseum - et transformeret hus
Den Selvejende Institution Kunstnerkollegiet: Restaurering og modernisering af Kunstnerkollegiet
Halsted Kloster Godskontor: Restaurering af Dronning Sophies Hus på Halsted Kloster - fase 1
Film & Multimedie
Nordisk Film: Produktion af international dokumentarfilm om Niels Bohr
Thin Green Line Productions: Produktion af dokumentarfilmen 'Anna Ancher'
Tengberg Media: Produktion af dokumentarfilmen 'I musikalsk mesterlære'
Litteratur
Forlaget Vandkunsten: Udgivelse af biografi om H.A. Brendekilde
G.E.C. Gads Forlag: Udgivelse af bogen 'Livsrusen - en bog om Henrik Pontoppidan'
Strandberg Publishing: Udgivelse af monografi om maleren Jens Adolf Jerichau
Design Editions: Udgivelse af bogen 'Arkitekten og det essentielle' om Bodil Kjær
Samfundslitteratur: Udgivelse af bogen 'Lyt langsomt' med tilhørende cd
Skelund Lokalhistoriske Forening: Udgivelse af bogen 'Skelund kirke - en perle i Østhimmeriand'
Nationalmuseet: Udgivelse af bogen 'First Farmers'
Lille Bogdag: Realisering af litteraturfestivalen Lille Bogdag i perioden 2019-21
Arbejdslegater
Billedkunstner Signe Kongsgaard Mogensen: Arbejdsophold i Italien inden for tegning
Kunstner Sophie Dupont: Ophold på Nars Foundation Residency i New York
Keramiker Bodil Manz: Arbejdslegat til udførelse af værker
2. Forskning & Uddannelse
Fonden har i alt uddelt 27,1 mio. kr. til dette fokusområde fordelt på 310 bevillinger. (2017/18:
25,6 mio. kr. i bevillingssum fordelt på 226 bevillinger), eksempelvis:
Sygdomsforskning
Hvidovre Hospital: Behandlingsrespons og sygdomsforløb hos patienter med kronisk
inflammatoriske tarmsygdomme
Herlev Hospital: Akut divertikulitis i tyktarmen
Rigshospitalet, Glostrup: Gluten og tarm-hjerne aksen ved tidlig multipel sclerose
Aarhus Universitetshospital: Tarmens funktion hos børn i behandling med kemoterapi
Københavns Universitet: New avenues for studies of ALS-pathophysiology
Humanistisk forskning
Nationalmuseet: Royale affærer - en undersøgelse af yngre jernalder og vikingetidens politiske
miljøer
Museumskoncernen ROMU: Bronzealderens begyndelse
Studier/udlandet
Artist Diploma i obo, Royal College of Music, England
Klaverstudier, Karol Szymanowski Academy of Music, Polen
Klassisk balletuddannelse, English National Ballet, England
Master i Arkitektur, Yale University School of Architecture, USA
Master inden for keramik og glas, Royal College of Art, England
Master of Fine Arts in Sculpture, Slade School of Fine Arts, England
Master of Arts in Global Thought, Columbia University, USA
Master i Bioteknologi, University of Cambridge, England
Master of Business Administration, Standford University, USA
Herudover støtte til sygeplejerskestuderendes meritgivende praktikophold i udlandet
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3. Sociale & Velgørende aktiviteter
Fonden har uddelt 27,0 mio. kr. fordelt på 27 bevillinger. (2017/18: 4,6 mio. kr. fordelt på 35
bevillinger), eksempelvis:
Settlementet på Vesterbro: Støtte til foreningens virke
Foreningen til støtte for mødre og børn: Støtte til foreningens virke
Fonden Morgencafé for Hjemløse: Støtte til foreningens virke
Fangekoret: Afholdelse af sangworkshops i danske fængsler
Thurøbund SpejderCenter: Indkøb af sikkerheds-gummibåd og trailer
Ribe Digelag: Etablering af handicapadgang til Kammerslusen ved Ribe
Kapduens Venner: Istandsættelse af bundgarnskutteren Kapduen
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september
TDKK

TDKK

Note

2018/19

2017/18

8

4.626.950

3.991.533

Andre finansielle indtægter

3.172

6.432

Andre finansielle poster

3.172

6.432

4.630.122

3.997.965

150

36

4.630.272

3.998.001

-1.594
-3.761

-1.937
-3.469

-5.355

-5.406

4.624.917

3.992.595

-49

-48

4.624.868

3.992.547

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Resultat af investeringer
Andre driftsindtægter
Bruttoindtægter
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

2
3

Resultat før skat
Skat af årets resultat

4

Årets resultat
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Balance 30. september

Note

TDKK
2018/19

TDKK
2017/18

340

488

340

488

510
50

510
85

Aktiver:
Software
Immaterielle anlægsaktiver i alt

6

Grunde og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt

7

560

595

Kapitalandele i dattervirksomheder

8

21.308.253

16.881.303

Finansielle anlægsaktiver i alt

21.308.253

16.881.303

Anlægsaktiver i alt

21.309.153

16.882.386

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Fondsskat (tilgodehavende udbytteskat)
Andre tilgodehavender

304.213
580
792

200.054
579
789

Tilgodehavender i alt

305.585

201.422

46.953
55.580

74.398
55.887

Værdipapirer i alt

102.533

130.285

Likvide beholdninger

271.862

324.894

Likvide beholdninger i alt

271.862

324.894

Omsætningsaktiver i alt

679.980

656.601

21.989.133

17.538.987

Obligationer
Aktier

Aktiver i alt
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Balance 30. september
TDKK

TDKK

2018/19

2017/18

Grundkapital
Konsolidering
Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode
Frie reserver
Uddelingsramme

521.346
116.537
8.426.953
12.161.279
300.000

521.346
116.537
4.000.003
12.253.920
250.000

Egenkapital i alt

21.526.115

17.141.806

64
684
462.270

158
641
396.382

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

463.018

397.181

Gældsforpligtelser i alt

463.018

397.181

21.989.133

17.538.987

Note
Passiver:

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Skyldige uddelinger

11

Passiver i alt
Resultatdisponering
Transaktioner med nærtstående parter
Begivenheder efter balancedagen
Bestyrelsesoplysninger

5
12
13
14
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Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september
TDKK

TDKK

2018/19

2017/18

4.624.917
-4.629.938
-104.214

3.992.595
-3.997.781
-199.878

-109.235

-205.064

200.000
2.712

200.000
3.416

93.477

-1.648

-49

-48

Pengestrømme fra driftsaktivitet

93.428

-1.696

Køb/salg af værdipapirer
Køb/salg af immaterielle anlægsaktiver m.v.

28.211
0

93.299
0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

28.211

93.299

Årets udbetalte bevillinger

-174.671

-130.167

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-174.671

-130.167

Ændring i likvider

-53.032

-38.564

Likvider 1. oktober

324.894

363.458

Likvider 30. september

271.862

324.894

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger

271.862

324.894

Likvider 30. september

271.862

324.894

Årets resultat før skat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

9

10

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Udbytte fra datterselskab
Renteindbetalinger og lignende
Pengestrømme fra ordinær drift
Fondsskat
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Egenkapitalopgørelse
TDKK
2018/19
Grundkapital
Grundkapital 1. oktober
Henlagt af årets resultat

521.346
0

521.346

Konsolidering
Konsolidering 1. oktober
Årets henlæggelse til konsolidering

116.537
0

116.537

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (jf. note 8)
Reserve 1. oktober
4.000.003
Henlagt af årets resultat
4.626.950
Modtaget udbytte fra tilknyttede selskaber
-200.000

8.426.953

Frie reserver
Frie reserver 1. oktober
Henlagt af årets resultat
Årets henlæggelse til konsolidering
Overført til uddelingsrammen
Overført til reserve for nettoopskrivninger efter den indre
værdis metode
Uddelingsramme
Uddelingsramme 1. oktober
Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål
Tilbageførte bevillinger
Årets henlæggelse til uddelingsrammen
Egenkapital i alt

12.253.920
4.624.868
0
-290.559
-4.426.950

12.161.279

250.000
-244.868
4.309
290.559

300.000
21.526.115
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Noter til årsrapporten
1. Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C (stor).
Det er som følge af fondsaktiviteter valgt at foretage tilpasninger af opstillingsformen af resultatopgørelsen og balancen med henblik på at opfylde kravet om et retvisende billede, jf. årsregnskabslovens § 23. Tilpasningen har ikke indflydelse på fondens resultat, aktiver og passiver
eller finansielle stilling.
Årsregnskabet for 2018/19 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 genindvindingsværdien, 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 genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
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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 kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne 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 virksomhedernes 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 overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. 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 tilgodehavender 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 forhøjelser 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
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal ansatte omregnet til heltidsbeskæftigede

Heraf udgør honoraret til ledelsen:

Bestyrelseshonorar

TDKK
2018/19

TDKK
2017/18

94
0
20
98

92
0
0
396

212

488

TDKK
2018/19

TDKK
2017/18

3.707
23
31

3.430
21
18

3.761

3.469

4

4

TDKK
2018/19

TDKK
2017/18

750

600

I tillæg til bestyrelseshonoraret i Fonden er der udbetalt direktionshonorar i Fondens helejede
datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansen ApS med TDKK 375 (2017/18: TDKK 90)

TDKK
2018/19

TDKK
2017/18

Udenlandsk udbytteskat

-49

-48

Skat af årets resultat i alt

-49

-48

4. Skat af årets resultat
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Noter til årsrapporten
5. Resultatdisponering

TDKK

TDKK

2018/19

2017/18

Frie reserver primo
Henlagt af årets resultat
Overført til reserve for opskrivning efter den indre værdis metode
Årets henlæggelse til konsolidering
Overført til uddelingsrammen
Frie reserver ultimo

12.253.920
4.624.868
-4.426.950
0
-290.559
12.161.279

12.217.526
3.992.547
-3.791.533
-254
-164.366
12.253.920

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

4.000.003
4.426.950
8.426.953

208.470
3.791.533
4.000.003

116.537
0
116.537

116.283
254
116.537

250.000
-244.868
4.309
290.559
300.000

250.000
-170.633
6.267
164.366
250.000

Konsolidering primo
Årets henlæggelse til konsolidering
Konsolidering ultimo
Uddelingsramme primo
Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål
Tilbageførte bevillinger
Årets henlæggelse til uddelingsrammen
Uddelingsramme ultimo

6. Immaterielle anlægsaktiver

TDKK

2018/19
Software
Anskaffelsessum 1. oktober
Tilgang i året

784
0

Anskaffelsessum 30. september

784

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

296
148
0

Af- og nedskrivninger 30. september

444

Regnskabsmæssig værdi 30. september

340
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7. Materielle anlægsaktiver

TDKK
2018/19

Grunde og bygninger
Anskaffelsessum 1. oktober
Tilgang i året

510
0

Anskaffelsessum 30. september

510

Af- og nedskrivninger 1. oktober
Af- og nedskrivninger i året
Afgang i året
Af- og nedskrivninger 30. september

0

Regnskabsmæssig værdi 30. september

510

Indretning af lejede lokaler
Anskaffelsessum 1. oktober
Tilgang i året

179
0

Anskaffelsessum 30. september

179

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

93
36
0

Af- og nedskrivninger 30. september

129

Regnskabsmæssig værdi 30. september

50
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8. Kapitalandele i dattervirksomheder

TDKK

2018/19
Aage og Johanne Louis-Hansen Fond ejer samtlige anparter i datterselskabet
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, Fredensborg

Anskaffelsessum 1. oktober
Tilgang i året

12.881.300
0

Anskaffelsessum 30. september

12.881.300

Værdireguleringer 1. oktober
Årets resultat
Udloddet udbytte

4.000.003
4.626.950
-200.000

Opskrivninger 30. september

8.426.953

Regnskabsmæssig værdi 30. september
Kapitalandele i dattervirksomhed specificeres
Navn:
Hjemsted:
Selskabskapital (TDKK)
Stemme- og ejerandel
Egenkapital (TDKK)
Årets resultat (TDKK)

21.308.253
således:
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS
Fredensborg Kommune
50.000
100%
21.308.253
4.626.950

9. Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Afskrivninger
Finansielle indtægter

184
-4.630.122

184
-3.997.965

-4.629.938

-3.997.781

-104.163
-51

-200.020
142

-104.214

-199.878

10. Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.
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11. Skyldige uddelinger

Skyldige uddelinger primo
Årets bevillinger
Årets udbetalte bevillinger
Årets bortfaldne/returnerede uddelinger
Skyldige uddelinger ultimo

TDKK

TDKK

2018/19

2017/18

396.382

362.183

244.868

170.633

-174.671

-130.167

-4.309

-6.267

462.270

396.382

12. 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 13
(2017/18: TDKK 6.) Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september
2019 en gæld til bestyrelsesformanden på TDKK 140 (2017/18: TDKK 127.)
Fonden har pr. 30. september 2019 en gæld til N.P. Louis-Hansen ApS, som ejes af bestyrelsesformanden,
på TDKK 63 (2017/18: TDKK 63.). Mellemværendet består primært af udlæg på vegne af fonden og udlignes
periodevist ved bankoverførsler.
Fonden har i regnskabsåret afholdt omkostninger til administration herunder til kontorlokaler og
kontorhold for TDKK 150 (2017/18 TDKK: 36) for datterselskabet Aage og Johanne
Louis-Hansen ApS. Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september
2019 et tilgodehavende hos Aage og Johanne Louis-Hansen ApS på TDKK 304.213 (2017/18: TDKK 200.054.)
som vedrører udloddet endnu ikke overført udbytte fra datterselskabet.
I tillæg hertil refunderer Fonden i mindre omfang bestyrelsesudlæg til omkostninger i forbindelse med
bestyrelsesarbejde, 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.

13. Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen
af årsregnskabet.
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14. Bestyrelsesoplysninger
Formand
Niels Peter Louis-Hansen (f. 1947) Civiløkonom
Indtrådt i Fondens bestyrelse i 1978, livsvarigt medlem jf. fundats
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør
Coloplast A/S, bestyrelsesnæstformand
N. P. Louis-Hansen ApS og datterselskab, direktør
Per Magid (f. 1943) Advokat
Indtrådt i Fondens bestyrelse i 1996, senest genvalgt pr. december 2018
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør
Munksgaard Fondet, bestyrelsesformand
Ernst og Vibeke Husmans Fond, bestyrelsesnæstformand
Frantz Hoffmanns Mindelegat, bestyrelsesnæstformand
Arktisk Institut, bestyrelsesmedlem
Britta Andersen (f. 1961) Museumsdirektør
Cand.mag. i middelalderarkæologi og kunsthistorie
Indtrådt i Fondens bestyrelse i 2007, senest genvalgt pr. februar 2018.
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, museumsdirektør
Dansk Center for Herregårdsforskning, bestyrelsesformand
ENCOUNTER, bestyrelsesformand
Fællesmagasinet for Museer i Midt- og Østjylland, bestyrelsesmedlem
Foreningen Interface, bestyrelsesmedlem
Djurslands Bank, medlem af repræsentantskabet.
Komtesse Olga Sponnecks Legat Ørslev Kloster Stiftelsen, bestyrelsesmedlem
Alle medlemmer betegnes som ikke-uafhængige.
I følge fundatsen afgår ét af de menige bestyrelsesmedlemmer efter tur på det årlige regnskabsmøde,
med mulighed for genvælgelse.
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