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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Grosserer Robert Delfers Mindefond
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2016.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
København, den 23. maj 2017
Bestyrelse:

Jørgen Kjergaard Madsen
formand

Eva Zeuthen Bentsen

Jesper Højberg Christensen

Jan Ulrik Prause
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Grosserer Robert Delfers Mindefond for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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:
►

I·dentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

O
· pnår 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
►

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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

►

·Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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.
København, den 23. maj 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Christiansen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Oplysninger om fonden
Navn
Adresse, postnr. by

Grosserer Robert Delfers Mindefond
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

11 65 62 85
16. oktober 1999
København
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.synoptik-fonden.dk
grethe@synoptik-fonden.dk

Bestyrelse

Jørgen Kjergaard Madsen, formand
Eva Zeuthen Bentsen
Jesper Højberg Christensen
Jan Ulrik Prause

Sekretariatsleder

Grethe Ebert Jacobsen

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning
Beretning
Synoptik-Fonden er en erhvervsdrivende fond, der dels har et erhvervsmæssigt formål, dels et almennyttigt formål til gavn for forskning og uddannelse inden for optik, optometri og oftalmologi. Begge
formål er med til at understøtte fondens målsætning om at sikre mennesker et så godt og aktivt syn som
muligt hele livet.
Ledelse
Synoptik-Fondens bestyrelse har ansvaret for den overordnede strategi og forvaltning af fondens
formål, formue og bevillinger i overensstemmelse med fondens fundats, forretningsorden og
langsigtede interesser.
I løbet af 2016 har bestyrelsen implementeret opdaterede målsætninger og strategiske sigtelinjer inden
for de tre særligt udvalgte fokusområder, som fonden støtter: Innovationsprojekter, Forskning og
Efteruddannelse samt Udvikling af optikbranchen.
Bestyrelsen har desuden i samarbejde med eksterne konsulenter igangsat en vurdering af fondens
ansøgnings- og udbudsprocesser.
I relation til fondens investerings- og formueforvaltning har bestyrelsen efter grundige overvejelser
implementeret nye principper – bistået af en ekstern, uvildig investeringsrådgiver, som er godkendt af
Finanstilsynet. Det nye set-up og en strategisk porteføljeomlægning har medført øget indtjening og
reduceret investeringsomkostningerne i 2016. Strategien forventes fastholdt i 2017.
Der er ikke sket ændringer i bestyrelsens sammensætning i 2016. Bestyrelsen består fortsat af 4
medlemmer og er ifølge vedtægterne selvsupplerende. Oplysninger om honorar og individuelle vederlag
fremgår af årsregnskabets note 2 og 11.
God fondsledelse
I lyset af anbefalingerne om god fondsledelse opdaterede bestyrelsen i 2016 fondens forretningsorden,
og bestyrelsen følger samtlige 16 anbefalinger, som det fremgår af fondens ’Redegørelsesskema for
god fondsledelse’ på hjemmesiden.
Fondens primære kommunikationskanal, synoptik-fonden.dk, er løbende blevet opdateret med nye,
detaljerede informationer om bl.a. fondens ledelse, strategi, uddelingspolitik, bevillinger og
årsregnskab.
Sekretariatet
Fondens sekretariat varetager den daglige drift, der knytter sig til effektuering af og løbende opfølgning
på bestyrelsens beslutninger og uddelingsstrategi – herunder sagsbehandling af ansøgninger til både
bestyrelsen og fondens bedømmelsesudvalg.
Sekretariatets kapacitet blev midlertidigt opgraderet i 2016 som følge af fondens øgede aktivitetsniveau
og lovgivningens større krav til dokumentation og rapportering. Desuden var der fra bestyrelsens side
ønske om at styrke fondens relationer i det øjen- og fondsfaglige netværk og øge synligheden af de
fondsstøttede projekter. Den midlertidige opgradering er primo 2017 gjort permanent.
Bedømmelsesudvalg
Bedømmelsesudvalget er fondens øjenfaglige eksperter, som vurderer alle forsknings- og efteruddannelsesansøgninger – også når der er behov for afklaringer af eksempelvis basalvidenskabelige spørgsmål og
videnskabelig metode.
Bestyrelsen har delegeret den faglige bedømmelse til udvalget og fastsat en årlig rådighedsramme, som
udvalget disponerer bevillinger efter, inden de indstilles til bestyrelsens endelige godkendelse.
I 2016 indtrådte professor, dr.med. Mogens Holst Nissen i Bedømmelsesudvalget.
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Ledelsesberetning
Beretning
Mogens Holst Nissen er viceinstitutleder på Institut for Immunologi og Mikrobiologi under
Sundhedsvidenskabelige fakultet, KU. Han er desuden forsker inden for øjensygdomme ved Institut for
International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi og medlem af Akademisk Råd.
Fondens strategiske sigtelinjer
Synet, øjet og det at se ligger i fondens historiske udspring og definerer fondens kerneområde.
Således er fondens hovedaktivitet at initiere og støtte projekter, som hjælper ny, relevant viden på vej
inden for det brede syns- og øjenfaglige felt og tilgrænsende fagområder. Også at denne viden bliver
delt og anvendt til at skabe positive forandringer for mennesker med synsproblemer – gerne med en
samfundsgavnlig effekt til følge.
Gennem de årlige bevillinger, som i 2016 har udgjort 8.210.353 kr., bidrager fonden til at udvikle og
løfte det syns- og øjenfaglige felt på en række områder. Konkret er fondens strategiske indsats i 2016
sket efter samme sigtelinje som i 2015 inden for 3 fokusområder:
►

Innovationsprojekter

►

Forskning & Efteruddannelse

►

Udvikling af optikbranche

Inden for ’Innovationsprojekter’ skal især ’Projekt Børn og Unges Syn’ fremhæves. Forskere har i
forbindelse med i alt 3 delprojekter gennem 2-3 år undersøgt op mod 3.000 børn mellem 5 og 12 år.
Dette med henblik på bl.a. at finde omfanget af børn med uopdagede synsproblemer og komme med
anbefalinger til forbedrede synsundersøgelser, som kan fange eventuelle problemer i tide. De første
artikler i relation til projektet forventes publiceret i peer-review tidsskrifter i løbet af 2017, og de
omfattende forskningsresultater vil være udgangspunktet for en konference i begyndelsen af 2018.
Sideløbende har fonden i 2016 støttet en undersøgelse af ’Skandinavisk Screeningspraksis’ – en
komparativ analyse af bl.a., hvornår og hvordan børns syn screenes i Sverige, Norge og Danmark – og af
hvem. Også den vil indgå i den kommende konference.
Endvidere afventer fonden resultatet af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal
kortlægge området for synstræning i Danmark. Desuden skabe overblik over, hvilke synsmæssige
problemer der tilbydes træning for, de metoder der anvendes – samt de faggrupper der tilbyder
træningen. Det fondsstøttede projektet blev sat i gang i slutningen af 2016 på initiativ af lektor Inge
Wilms, KU og forventes klar medio 2017.
Inden for ’Forskning & Efteruddannelse’ har 2016 budt på et stigende antal ansøgninger om støtte til
deltagelse i internationale konferencer og til større forskningsprojekter på universitetshospitalerne –
ikke mindst fra ph.d.-studerende. Bestyrelsen besluttede derfor at hæve bedømmelsesudvalgets
rådighedsramme fra 3 mio. kr. til 3,5 mio. kr. i 2016.
I forhold til ’Udvikling af optikbranchen’ tog bestyrelsen i 2015 en række strategiske initiativer til
forskningsbaseret studier i samarbejde med Synoptik A/S om bl.a. trends inden for digitale synsteknologier og om kundeadfærd og optometristers interaktionskompetencer. Projekterne er alle
afsluttet i løbet af 2016, og en del af resultaterne er offentliggjort i form af videnskabelige artikler,
workshops og rapporter, hvoraf nogle er tilgængelige på fondens hjemmeside.
I forlængelse af interaktionsprojektet bliver der arbejdet videre med et praktikantprojekt i 2017om
studerendes praktikforløb i skismaet mellem den sundhedsfaglige uddannelse i optometri og jobbet som
kommerciel synsrådgiver.
Også Fondens Årsseminar skal ses i forlængelse af strategien med at fremme videndeling, tværfaglighed
og et ønske om at støtte og hædre den ekstraordinære indsats inden for det syns- og øjenfaglige felt.
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Beretning
Det seneste seminar blev afholdt 6. november 2016 under temaet ”Øjenbetjeningen i Grønland” med
faglige indlæg fra både øjenlæger, optometrister, distriktslægen i Grønland – og fra modtagerne af
fondens hæderslegat, øjenlæge, overlæge, dr.med. Hanne Jensen og øjenlæge, overlæge, ph.d. Hans
Ulrik Møller. De modtog på vegne af Grønlandsgruppen under Dansk Oftalmologisk Selskab legatet på
100.000 kr. til synsundersøgelse af børn og unges syn i Grønland. Et pilotprojekt med uddannelse af
sundhedsplejersker i Grønland til disse undersøgelser vil blive igangsat i løbet af 2017.
Bevillingspolitik og bevillinger i 2016
Fondens bevillinger afhænger af de løbende indtægter og investeringsafkast.
I 2016 vedtog bestyrelsen bevillinger på i alt 8.210.353 kr. I 2017 kan dette niveau forventes at stige.
Bevillingerne fordelte sig på de 3 strategiske fokusområder som følger:
►

Innovationsprojekter: 9 % svarende til 760.745 kr.

►

Forskning & Efteruddannelse: 54 % svarende til 4.399.858 kr.

►

Udvikling af optikbranchen: 37 % svarende til 3.049.750 kr.

Fonden har modtaget 544.466 kr. retur fra tidligere uddelte bevillinger, således at fondens
nettobevillinger i 2016 udgør 7.665.887 kr.
Principper for fondens bevilliger
Bestyrelsen definerer retningen og niveauet for den aktuelle uddelingsaktivitet inden for de 3
fokusområder: Innovationsprojekter, Forskning & Efteruddannelse samt Udvikling af optikbranchen –
baseret på bl.a. følgende principper:
►

Projektansøgningen skal relatere sig til et af fondens kerneområder: optik, optometri, oftalmologi
eller nært beslægtede fagområder, der involverer syn og øjne – gerne tværfagligt og med et
samfundsrettet perspektiv.

►

Projektansøgningen skal som udgangspunkt ligge inden for et af fondens 3 fokusområder:
Innovationsprojekter, Forskning & Efteruddannelse eller Udvikling af optikbranchen.

►

Projekt- og forskningsresultater skal som udgangspunkt have anvendelighed i praksis –
ansøgningen skal indeholde en klar indikation for anvendelse af resultatet.

►

Projekt- og forskningsresultater skal formidles bredt ud – en konkret formidlingsplan i ansøgningen
skal redegøre for, hvordan resultatet vil blive kommunikeret.

►

Projekter og forskning må gerne være flerårige.

►

Afrapportering til fonden skal ske efter et projekts afslutning. For længerevarende Innovationsprojekter og projekter inden for Udvikling af optikbranchen skal der tillige afrapporteres halvårligt.

►

Bevillinger til øjenfaglig efteruddannelse forudsætter som udgangspunkt, at det kan dokumenteres,
at støtten fører til viden- og kompetenceløft ift. ansøgers nuværende uddannelse og job.

►

Bevillinger til konferencer forudsætter som udgangspunkt aktiv deltagelse, dvs. fremlæggelse af
poster/formidling af forskningsresultater.

►

Tilskud til studierejser for studerende skal ligge inden for fondens kerneområder.

►

Fonden støtter som udgangspunkt ikke driftsmæssige opgaver.

►

Fonden yder kun økonomisk støtte fremadrettet, og således ikke til allerede gennemførte
aktiviteter.
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Ledelsesberetning
Beretning
Økonomi
Fonden har i 2016 igen været begunstiget af et godt afkast på sin formueforvaltning og en god
indtjening i Synoptik-gruppen.
►

Årets resultat i 2016 udgør 23.990.877 kr. mod 24.078.971 kr. i 2015.

►

Synoptik-Fondens egenkapital er forøget fra 175.938.165 kr. pr. 31. december 2015 til
192.263.155 kr. pr. 31. december 2016.

►

Udviklingen i administrations- og lønudgifter m.v. udgør i 2016 en stigning på 258.804 kr.
sammenlignet med 2015. Stigningen skyldes især et højt aktivitetsniveau og en opgradering af
sekretariatet.

►

Ved udgangen af 2016 ejer fonden ca. 37% af aktiekapitalen i Synoptik A/S.

Synoptik-Fondens bestyrelse
Bestyrelsesformand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen, partner i Kromann Reumert (f. 1956)
Indtrådte i bestyrelsen 7. november 2007 og senest genvalgt i 2015 samt tiltrådte som formand for
bestyrelsen 13. december 2010.
Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Robert Delfer Invest ApS, Kromann Reumert, Milogh ApS, Axel
Wirenfeldts Fond, Varian Medical Systems Scandinavia A/S, Petax A/S, Damgaard Company A/S, Alexandre Haynman og
hustru Nina Haynman’s Fond.
Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.
Professor, dr. med. og dr.h.c. og øjenlæge, Jan Ulrik Prause (f. 1945)
Indtrådte i bestyrelsen 26. februar 2002 og seneste genvalgt i 2014.
Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Robert Delfer Invest ApS.
Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som følge af varigheden af bestyrelseshvervet.
Cand.merc. ph.d. Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson (f. 1964)
Indtrådte i bestyrelsen 13. december 2010 og senest genvalgt 2014.
Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Villum Fonden, Københavns Madhus, Robert Delfer Invest ApS og
Zeuthen og co.
Medlemmet anses som uafhængigt.
Mag.art. og adjungeret professor på CBS, Jesper Højberg Christensen (f. 1955)
Indtrådte i bestyrelsen 7. november 2007 og senest genvalgt i 2015 samt tiltrådte som direktør for
Synoptik-Fondens datterselskab Robert Delfer Invest ApS i 2015.
Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S, Groupcare A/S,
KommunikationsForum A/S (formand), Kommunikationskompagniet A/S (formand), Nextwork A/S (formand), Mobilize
Strategy Consulting A/S, Mobilize Holding ApS, Psykiatrifonden, Den sociale Kapitalfond, DanBan (Danish Business Angels
Network).
Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtruffet væsentlige hændelser,
der har forrykket fondens finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

kr.

2016

2015

-472.793

-442.223

Bruttoresultat
2 Personaleomkostninger

-472.793
-1.335.767

-442.223
-1.107.533

Resultat af primær drift
3 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
4 Finansielle indtægter
5 Finansielle omkostninger

-1.808.560
25.659.496
145.695
-5.754

-1.549.756
25.656.037
7.080
-34.390

Resultat før skat
6 Skat af årets resultat

23.990.877
0

24.078.971
0

Årets resultat

23.990.877

24.078.971

Overskudsanvendelse
Overført til uddelingsramme
Overført resultat

5.665.887
18.324.990

21.118.475
2.960.496

23.990.877

24.078.971

Andre eksterne omkostninger
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

kr.

2016

2015

74.011.925
92.271.130

74.011.925
92.237.250

166.283.055

166.249.175

166.283.055

166.249.175

71.563
29.252.669

67.749
91.509

29.324.232

159.258

Andre værdipapirer og kapitalandele

0

297.931

Likvide beholdninger

0

17.544.487

29.324.232

18.001.676

195.607.287

184.250.851

PASSIVER
Egenkapital
9 Grundkapital
Hensat til uddelinger
Overført resultat

2.773.384
18.000.000
171.489.771

2.773.384
20.000.000
153.164.781

Egenkapital i alt

192.263.155

175.938.165

Gældsforpligtelser
Bankgæld
Bevilgede, ej udbetalte legater
Anden gæld

424.820
2.482.338
436.974

0
8.032.614
280.072

Gældsforpligtelser i alt

3.344.132

8.312.686

195.607.287

184.250.851

AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
7 Kapitalandele i dattervirksomhed
8 Kapitalandele i associerede virksomheder
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

PASSIVER I ALT
1 Anvendt regnskabspraksis
10 Eventualforpligtelser
11 Nærtstående parter
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Egenkapitalopgørelse
Grundkapital

Henlagt til
uddelingsramme

Overført
resultat

I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2015
Uddelinger vedrørende 2014
Årets uddelinger
Årets resultat, jf. resultatdisponering

2.773.384
0
0
0

16.000.000
-2.111.718
-15.006.757
21.118.475

150.204.285
0
0
2.960.496

168.977.669
-2.111.718
-15.006.757
24.078.971

Egenkapital pr. 1. januar 2016
Årets uddelinger
Årets resultat, jf. resultatdisponering

2.773.384
0
0

20.000.000
-7.665.887
5.665.887

153.164.781
0
18.324.990

175.938.165
-7.665.887
23.990.877

Egenkapital 31. december 2016

2.773.384

18.000.000

171.489.771

192.263.155

kr.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Grosserer Robert Delfers Mindefond for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for
klasse C.
Fonden har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015.
Lovændringen har ikke beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for
sammenligningstallene.
I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelse
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, repræsentation m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen i
det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Fondens skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde.
Skattelovgivningen tillader almennyttige fonde skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul ved i opgørelsen af den skattepligtige indkomst at foretage indregning af en skattemæssig hensættelse til senere
uddeling. Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt,
hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå.
Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsregnskabet, idet det ikke anses for sandsynligt, at
den kommer til beskatning som følge af, at det er fondens hensigt at uddele/anvende alle indtjente midler i overensstemmelse med fondens formål. Sådanne uddelinger/anvendelser er fradragsberettigede i
fondens skattepligtige indkomst og vil således medføre, at fonden ikke vil ifalde skattepligt i fremtiden.

Balance
Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest. Der foretages nedskrivning
til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.
Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
Egenkapital
Hensat til uddelinger
Uddelinger indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse af bevillingen. Hensættelse til
uddelinger i det kommende år vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Bevilgede, ej udbetalte uddelinger
Regnskabsposten indeholder uddelinger, der juridisk er bevilget til navngivne legatmodtagere, men som
endnu ikke er udbetalt.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til nettorealisationsværdi.
kr.

2

Personaleomkostninger
Bestyrelseshonorar
Løn og honorarer
Pensioner
Sociale omkostninger

2016

2015

405.000
802.437
123.500
4.830

388.125
638.493
77.000
3.915

1.335.767

1.107.533

135.000
90.000
90.000
90.000

129.375
86.250
86.250
86.250

405.000

388.125

Bestyrelseshonorar kan specificeres således:
Jørgen Kjergaard Madsen
Eva Zeuthen Bentsen
Jesper Højberg Christensen
Jan Ulrik Prause
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

3

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Udbytte fra Synoptik A/S

4

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter
Øvrige finansielle indtægter

5

6

Finansielle omkostninger
Kursregulering af værdipapirer
Nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

2016

2015

25.659.496

25.656.037

144.869
538
288

0
6.042
1.038

145.695

7.080

5.250
0
504

14.390
20.000
0

5.754

34.390

0

0

Skat af årets resultat
Skat af årets skattepligtige indkomst

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret, og fonden forventes ikke pålignet skat af årets resultat.
Fondens udskudte skatteforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør 0 kr. (2015: 0 kr.).
kr.

7

Kapitalandele i dattervirksomhed
Kostpris 1. januar
Regnskabsmæssig værdi 31. december

2016

2015

74.011.925

74.011.925

74.011.925

74.011.925

Hovedtal for fondens dattervirksomhed:
Navn og hjemsted (t.kr.)

Robert Delfer Invest ApS

Ejerandel

Egenkapital

Årets
resultat

100 %

80.742

5.562
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

8

2016

2015

92.257.250
33.880

92.257.250
0

92.291.130

92.257.250

Værdiregulering 1. januar
Værdiregulering

-20.000
0

0
-20.000

Værdiregulering 31. december

-20.000

-20.000

92.271.130

92.237.250

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar
Tilgang
Kostpris 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Hovedtal for fondens associerede virksomheder:
Navn og hjemsted (t.kr.)

Ejerandel

Egenkapital

Årets
resultat

Synoptik A/S, Herlev
Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference ApS,
København

36,66 %

791.879

161.255

33,33 %

-12

-24

Årsrapporterne for Synoptik A/S og Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference for 2016 er ikke godkendt, hvorfor ovenstående oplysninger vedrører 2015.
9

Grundkapital
Fondens grundkapital har siden stiftelsen udgjort 2.773.384 kr.

10

Eventualforpligtelser
Fonden har indgået huslejeaftale med en opsigelsesperiode på 3 måneder. Huslejeforpligtelsen pr.
31. december 2016 udgør 9.750 kr.

11

Nærtstående parter
Grosserer Robert Delfers Mindefonds nærtstående parter omfatter dattervirksomheden Robert Delfer
Invest ApS og fondens bestyrelse.
Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående:
►

Vederlagt til bestyrelsen, som fremgår af note 2.

►

Bestyrelsesformand, Jørgen Kjergaard Madsen er partner i Kromann Reumert, som har varetaget
selskabsretlige og andre juridiske opgaver for fonden og faktureret 150.000 kr. inkl. moms.

►

Bestyrelsesmedlem Jan Ulrik Prause har modtaget 60.000 kr. i vederlag for opgavevaretagelse i
fondens bedømmelsesudvalg.

►

Bestyrelsesmedlem Jesper Højberg Christensen er partner i Nextwork, som har løst projektledelsesopgaver og bidraget med forskningsbaserede studier inden for fondens faglige felt og faktureret
2.220.000 kr. inkl. moms.

►

Løn og pension til administrator, som er indeholdt i personaleomkostninger udgør 646.755 kr.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond
Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
11

Nærtstående parter (fortsat)
Mellemværende med nærtstående parter pr. 31. december 2016:
►

Tilgodehavende hos Robert Delfer Invest ApS udgør 29.252.669 kr.

►

Skyldigt honorar til Kromann Reumert udgør 69.375 kr.

Bestyrelsesformand, Jørgen Kjergaard Madsen har som næstformand i bestyrelsen for den associerede
virksomhed Synoptik A/S modtaget 230.000 kr. i honorar. Bestyrelsesmedlem Jesper Højberg
Christensen er bestyrelsesmedlem i den associerede virksomhed Synoptik A/S og har modtaget
150.000 kr. i honorar.
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