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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsespåtegning
Best yrelsen har dags dat o behandlet og godkendt årsrapporten f or Grosserer Robert Delfers
Mindef ond (Synopt ik-Fonden) for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 202 1.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af f ondens akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 1 samt af result at et af f ondens akt ivit et er for regnskabsåret
1. januar - 31 . december 202 1.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il godkendelse.

Jørgen Kjergaard Madsen
formand

Eva Zeuthen Bentsen

Penneo dokumentnøgle: WNDDE-DEMX7-GPBUA-13WCS-EWX0H-DV750

København, den 23. maj 2022
Best yrelse:

Jesper Højberg Christ ensen

Stef fen Heegaard
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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Grosserer Robert Delfers Mindef ond (Synopt ik-Fonden) for regnskabsåret 1 . januar - 31. december 2021, der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af f ondens akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 1 samt af result at et af f ondens akt ivit et er for regnskabsåret
1. januar - 31 . december 202 1 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af f onden i overensst emmelse med Int ernat ional Et hics Standards Board f or
Account ant s' int ernat ionale ret ningslinjer for revisorers et iske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
et iske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne t il at fortsæt t e
drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at likvidere fonden, indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Grundlag for konklusion

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om fondens
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Aalborg, den 23. maj 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Hans B. Vist isen
st at saut . revisor
mne23254
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Ledelsesberet ning
Oplysninger om fonden

Adresse, post nr., by

Grosserer Robert Delf ers Mindefond
(Synopt ik-Fonden)
Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

11 65 62 85
17. februar 1948
København
1. januar - 31 . december

Hjemmeside
E-mail

www.synopt ik-fonden.dk
sidsel@synopt ik-fonden.dk

Best yrelse

Jørgen Kjergaard Madsen, f ormand
Eva Zeuthen Bentsen
Jesper Højberg Christ ensen
Stef fen Heegaard

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Vest re Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg
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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Fondsbestyrelsen

Synopt ik-Fondens best yrelse best år af 4 medlemmer. Der er i 2021 ikke sket ændringer i best yrelsens
sammensæt ning.
Best yrelsens medlemmer er udpeget f or en periode på 4 år ad gangen med mulighed f or genvalg.
Medlemmerne skal udt ræde af best yrelsen inden udgangen af det år, i hvilket de f ylder 70 år.
Oplysninger om honorar og individuelle vederlag fremgår af årsregnskabet s not e 8.
Bestyrelsesformand Jørgen Kjergaard Madsen, Advokat og partner i Kromann Reumert (f. 1956)

Indt rådt e i best yrelsen 7 . november 2007 og senest genvalgt i 2 019. Tilt rådt e som f ormand f or best yrelsen 13. december 2010.



Øvrige best yrelsespost er:

Medlem af best yrelsen i Synopt ik A/ S, Robert Delfer Invest ApS, Kromann Reumert, Milogh
ApS, Axel Wirenfeldt s Fond, Pet ax A/ S, Damgaard Company A/ S, Alexandre Haynman og
hust ru Nina Haynman’s Fond, f ormand f or best yrelsen i Danske Advokat er.

Eva Zeuthen Bentsen, Cand.merc. ph.d. og partner i Zeuthen Storm (f. 1964)

Indt rådt e i best yrelsen 1 3. december 201 0 og senest genvalgt 2018.
Medlemmet anses som uafhængigt .


Øvrige best yrelsespost er:

Formand for best yrelsen i CBS execut ive, medlem af best yrelsen i Villum Fonden, KR
Foundat ion, Robert Delfer Invest ApS.

Jesper Højberg Christensen, Mag.art. og adjungeret professor på CBS (f. 1955)

Indt rådt e i best yrelsen 7 . november 2007 og senest genvalgt i 2 019 samt t ilt rådt e som direkt ør for
Synopt ik-Fondens dat terselskab Robert Delfer Invest ApS i 2015.
Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som f ølge af varigheden af best yrelseshvervet .


Øvrige best yrelsespost er:

Medlem af best yrelsen i Synopt ik A/ S, Vækst fonden, Den sociale Kapit alfond, Advice A/ S,
Groupcare A/ S, Kommunikat ionsForum A/ S (formand), Føljet on A/ S (formand), Next work A/ S
(formand), DanBAN (Danish Business Angels Net work).

Steffen Heegaard, Professor, dr. med. og overlæge (f. 1961)

Indt rådt e i best yrelsen 1 . okt ober 20 17 og som best yrelsens repræsent ant i f ondens bedømmelsesudvalg.
Medlemmet anses som uafhængigt .


Øvrige best yrelsespost er:

Civilingeniør Lars Andersen Legat , Købmand M. Krist ian Kjær + Grosserer Valdemar Foersom
fonde, Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat , Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakult et s f ond for videnskabeligt ansat t e kandidat er og st uderende ved
Københavns Universit et , Klejnsmed Svend Helge Arvid Schrøder og hust ru Ket t y Lydia Larsen
Schrøders Fond.
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Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som f ølge af varigheden af best yrelseshvervet .

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Fondens væsentligste aktiviteter

Generel inf ormat ion om Synopt ik-Fonden findes på f ondens primære kommunikat ionskanal synopt ikfonden.dk, som løbende er blevet opdateret i 2020.
Hjemmesiden giver oplysninger om f ondens vedt ægter, årsregnskaber, best yrelsens sammensæt ning
og administ rationen samt information om fondens uddelingspolit ik, ansøgningsprocedurer og uddelinger.

Synopt ik-Fonden er en erhvervsdrivende fond med flere formål, nemlig at st øt t e dels f orskning og
uddannelse inden for opt ik, opt omet ri og of t almologi, dels den f ort sat te udvikling af Synopt ik A/ S.
Det t e er således udgangspunkt f or f ondens akt ivit et er, der bidrager t il at sikre mennesker et så godt
og akt ivt syn som muligt hele livet .
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens result at opgørelse for 2021 udviser et overskud på 31.844 t .kr. mod et underskud på 2.529
t .kr. sidst e år, og fondens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapit al på 214.213 t .kr. En
del af f ondens invest eringsprof il har et langsigt et fokus, hvor en væsent lig del af f ormuen best år af
ejerandelen på 36,7 %af akt iekapit alen i Synopt ik A/ S. I relation t il fondens øvrige invest erings- og
formueforvalt ning følger best yrelsen f ort sat den invest eringsst rat egi, som eft er grundige overvejelser blev beslut t et i 2016 og løbende revurderet i 20 18 og 2020 – bist ået af fondens ekst erne, uvildige invest eringsrådgiver, godkendt af Finanst ilsynet . Det t e set -up og en st abil port ef øljest rat egi har
igen i 2021 result eret i et gunst igt afkast på fondens værdipapirbeholdning i dat t erselskabet Robert
Delft er Invest ApS. Invest eringsst rategien f orvent es f ast holdt i 2022.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for fondens f inansielle
stilling.
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Endvidere er fondens opdat erede Redegørelsesskema f or God Fondsledelse t ilgængeligt her;
ht t p:/ / synopt ik-fonden.dk/ wp-cont ent / uploads/ Redegoerelses-skema-for-god-fondsledelse_2 021.pdf.
Som det fremgår, følger best yrelsen samt lige anbef alinger. Fondens Privatlivspolit ik og procedurer for
håndt eringen af f ølsomme personoplysninger, slet t efrist er, indsigelsesret t igheder og dat asikkerhed i
overensst emmelse med Persondat aforordningen f remgår ligeledes af hjemmesiden.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger

Synet , øjet og det at se def inerer f ondens kerneområde. Fonden bet ragt er det som en af sine væsent lige opgaver at init iere og st øt t e projekt er, som hjælper ny, relevant viden på vej inden f or det brede
syns- og øjenf aglige f elt og t ilgrænsende fagområder. Også at denne viden bliver delt og anvendt t il at
skabe posit ive forandringer for mennesker med synsproblemer – gerne med en samfundsgavnlig effekt til følge.
Best yrelsen f ast lægger ret ningen og niveauet f or den akt uelle uddelingsakt ivit et med udgangspunkt i
følgende:
-Projekt ansøgningen skal relat ere sig t il et af fondens kerneområder: opt ik, opt omet ri, oft almologi eller
nært beslægt ede fagområder, der involverer syn og øjne – gerne t værfagligt og med et samfundsret -t et
perspekt iv.

-Projekt - og forskningsresult at er bør så vidt muligt have anvendelighed i praksis. Ansøgningen skal
indeholde en klar indikat ion for anvendelse af result at et .
-Projekt - og forskningsresult at er skal formidles bredt ud. En konkret formidlingsplan i ansøgningen skal
redegøre for, hvordan result at et vil blive kommunikeret .
-Projekt er og forskning må gerne være flerårige.
-Afrapport ering t il fonden skal ske eft er et projekt s afslut ning. For længerevarende Innovat ionsprojekt er og projekt er inden for Udvikling af Opt ikbranchen skal der t illige afrapport eres halvårligt .
-Bevillinger t il øjenfaglig uddannelse forudsæt t er som udgangspunkt , at det kan dokument eres, at
st øt t en fører t il viden- og kompet enceløft ift . ansøgers nuværende uddannelse og job.
-Bevillinger t il konferencer forudsæt t er som udgangspunkt akt iv delt agelse, dvs. fremlæggelse af
post er/ mundt lig præsent at ion af forskningsresult at er.
-Tilskud t il st udierejser for st uderende skal ligge inden for fondens kerneområder.
-Fonden st øt t er som udgangspunkt ikke drift smæssige opgaver.
-Fonden yder kun økonomisk st øt t e fremadret t et , og således ikke t il allerede gennemført e akt ivit et er.
Året s uddelinger
Gennem de senere år har fonden været en markant bidragsyder if t . at udvikle og løf t e det brede synsog øjenf aglige f elt . I 2021 blev der således uddelt et rekordst ort beløb: godt 32.2 mio. kr. blev f ordelt
på 60 ansøgere og projekt er inden f or best yrelsens 3 st rat egiske fokusområder:
- Innovat ionsprojekt er
- Forskning & Uddannelse
- Udvikling af opt ikbranchen.
Samt lige bevillinger fremgår af fondens Legat arfort egnelse 20 21. Udvalgt e projekt er uddybes i det
følgende.
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-Projekt ansøgningen skal som udgangspunkt ligge inden for et af fondens 3 fokusområder:
Innovat ionsprojekt er, Forskning & Uddannelse eller Udvikling af Opt ikbranchen.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberetning
Innovat ionsprojekt er
FOREVER
Et særligt t værfagligt projekt skiller sig ud i kraft af sin st ørrelse og kompleksit et - og sin st at us som
of fent lig-privat partnerskab: FOREVER-projekt et - Finding Opht halmic Risk and Evaluating t he Value of
Eye exams and t heir predict ive reliabilit y.

Forud for beslut ningen havde ansøgningen været i review hos f ondens bedømmelsesudvalg og int ernat ionale sagkyndige. Med posit ive vurderinger herfra blev det 4 -årige projekt st art et op under ledelse
af Miriam Kolko, prof essor i t ranslat ionel øjenforskning og overlæge i øjensygdomme fra Inst it ut for
Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universit et og Øjenafdelingen på Rigshospit alet . I
t æt samarbejde med Synopt ik A/ S får forskerne adgang t il t it usindvis af net hindebilleder og andre
dat a, som ved hjælp af kunst ig int elligens og Big Dat a forvent es at kunne bidrage t il et grundlag for at
forudsige, hvem der er i risiko f or at udvikle synshandicap eller andre sundhedsproblemer. Ambit ionen
er, at disse dat a samkøres med forskellige danske sundhedsregist re, og at man derigennem på sigt får
et ableret Skandinaviens st ørst e kliniske dat abase for øjensygdomme.
BARNETS SYN
Børn og unges syn har gennem de senest e 10 år været et væsent ligt indsat sområde f or f onden. Det
blev ikke mindre i 2021. Fortsat st øt t e t il ’Barnet s Syn’-projekt et har således været med t il at skærpe
kendskabet t il indikat ioner på mulige synsproblemer hos børn gennem oplysningskampagner målret t et
forskellige voksenmålgrupper. Den danske kampagne f ra 2020 er således i 20 21 versioneret t il
Grønland i samarbejde med Depart ement et for Sundhed i Nuuk; den f orvent es at blive lanceret i
foråret 2022.
Sideløbende har f onden valgt at bevilge f uld finansiering af et ph.d.-st udie i Nuuk: ’Synsscreening af
børn i Grønland’. Forskeren er samt idig med t il at underst øt t e den øjenf aglige del af det omfat t ende
mat eriale, der er udviklet t il sundhedsenheder, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger ifm. den
grønlandske oplysningskampagne; og den ph.d.-st uderende har derigennem været afgørende f or
samarbejdet mellem de grønlandske sundhedsmyndigheder og projekt et .
Endvidere er ’Barnet s Syn’ og budskabet om de 9 t egn på synsproblemer hos børn bredt ud i en
særskilt dansk forældrekampagne i 20 21 – udviklet af Synopt ik A/ S og med f onden som medafsender.
Bl.a. har forældre frit kunne hent e inf ormat ions- og t est mat eriale i kædens but ikker t il at ’afprøve’
barnet s syn derhjemme. Pba. det gode result at herfra har f onden bevilget st øt t e t il at f ort sæt t e
kampagnen i 2022.
Fælles f or samt lige ’Barnet s syn’-aktivit et er er, at de har t aget afsæt i dels evidensbaserede forskningsresult at er fra t idligere f ondsst øt t ede forskning, herunder en undersøgelse og kvalificering af
indikat ionerne på børns synproblemer fra en øjenfaglig st yregruppe.
FORMIDLING AF VIDEN OM SYN
Mere end 70 %af alle danskere oplever på et t idspunkt i livet at få synsproblemer. Ud fra den kendsgerning valgt e fonden i 2021 at st øt t e produkt ionen af seks inf ormat ionsfilm om øjet og synet , og
dermed give danskerne adgang t il evidensbaseret og let f orst åelig inf ormat ion om nogle af de mest
udbredt e synsudfordringer hos voksne. Bag f ilmene st od prof essor Toke Bek i samarbejde med
SundhedsTV.
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I januar 2021 bevilgede Synopt ik-Fondens best yrelse godt 14 mio. kr. t il projekt et - og dermed den
hidt il st ørst e bevilling t il et enkelt st ående f orskningsprojekt i f ondens hist orie.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Ud over de t o st ore t værfaglige f orskningsprojekt er modt og fonden i året s løb 74 ansøgninger fra
ph.d.-st uderende og forskere inden f or den klassiske øjenforskning; af dem opnåede godt 2/ 3 fondsst øt t e. Det er forskning i bl.a. Glaukom og AMD samt andre udbredt e øjensygdomme med f okus på fx
t idligere opsporing, forebyggelse, bedre behandlingsmet oder eller mere ef fekt iv rehabilit ering; alle
med det f ormål at skaff e ny viden, som i sidst e ende kan redde synet eller begrænse synst ab hos de
mennesker, der er berørt .
Mangel på udst yr, nedlukning af laborat orier og aflyst e pat ient kont akt er som f ølge af Corona-rest rikt ionerne har påvirket f remdrif t en f or en del af de f ondsst øt t ede forskningsprojekt er i 2021; f lere af
dem er derfor blevet forlænget .
Udvikling af opt ikbranchen

Fondens indsat s på uddannelsesområdet t og afsæt i et idé-møde med de danske uddannelsesinst it ut ioner inden f or opt omet ri. Det result erede bl.a. i best yrelsens godkendelse af en ansøgning fra
Opt omet ri og Synsvidenskab om opret t else af et 3-årigt adjunkt ur på AU/ AUH – en kombineret
forsknings- og undervisningsst illing med det f ormål at st yrke faget s akademiske ressourcer. Fonden
finansierede 90 %af budget t et og Inst it ut for Klinisk Medicin de rest erende 10 %.
SUPPORT TIL BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE
Samme idé-møde gav desuden st of t il at igangsæt t e en komparat iv analyse af bachelor- og kandidat uddannelsen i de Nordiske lande og UK. Formålet var her at få viden om og indblik i konkret e udviklingsmuligheder og perspekt iver ift . den danske st udieordning, der kunne danne grundlag for fondens
fremadret t ede st øt t e t il området . Opgaven blev løst af en ekst ern konsulent i samarbejde med fondens sekret ariat .
SYNOPTIK-FONDENS SCHOLARSHIPS
Synopt ik Sverige og Synopt ik Norge gennemførte ef t eruddannelsen af opt omet rist er i Diagnost isk
Opt omet ri på hhv. Karolinska Inst it ut t et og på SørØst Universit et i 2021 med scholarships f ra fonden,
Derimod måt t e de danske opt omet rist st uderendes delt agelse i Summer School på Ast on Universit y
aflyses pga. Corona-sit uat ionen i UK. Forvent ningen er, at kurset genopt ages i 2023.
FOREBYGGELSE AF ØJENSKADER
Fyrværkeri f ører hvert år t il alvorlige øjenskader. For at sæt t e f okus på øjensundhed valgt e fonden
også i 2021 at st øt t e init iat ivet fra Synopt ik Danmark og Norge om en Nyt årskampagne med uddeling
af gratis sikkerhedsbriller t il børn og voksne. I 20 20 t og næst en 1 0.000 imod t ilbuddet i Danmark – i
2021 blev der uddelt 9.000 briller i Norge og 10.700 i Danmark.
SYNOPTIK-FONDENS ÅRSSEMINAR
Fondens st rat egi om at fremme videndeling på øjenområdet omfat t er bl.a. afholdelse af Synopt ikFondens Årsseminar, som siden 1 994 har samlet øjenlæger og opt omet rist er fra ind- og udland t il
faglige indlæg og prisuddeling.
Eft er Corona-aflysningen i 20 20 blev programmet gennemført i 2021 med t emaet : Synet s
digit alisering – og synsindsatser i 3.verdens lande. For f ørst e gang blev seminaret afviklet under
samme t ag som Dansk Opt omet ri og Kont aktlinse Konf erencen – et part nerskab mellem fonden,
Opt ikerforeningen og Serviceforbundet .

10

Penneo dokumentnøgle: WNDDE-DEMX7-GPBUA-13WCS-EWX0H-DV750

ADJUNKTUR TIL ÅRHUS UNIVERSITET OG UNIVERSITETSHOSPITAL

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Årets uddelinger

Året s uddelinger fordeler sig således på de 3 hovedkategorier:
2021

2020

Innovat ionsprojekt er
Forskning og uddannelse
Udvikling af opt ikbranchen

24.724
5.653
1.896

5.953
5.370
6.044

I alt

32.273

17.367

532
11

1.606
0

Tilbagef ørt e bevilllinger i året
Tilbagebet alt e bevillinger
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Uddelinger i

11

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Redegørelse for god Fondsledelse

Ledelsen
Synopt ik-Fondens best yrelse har ansvaret f or den overordnede st rategi og forvalt ning af fondens f ormål, formue og bevillinger i overensst emmelse med f ondens f undat s, f orret ningsorden og langsigt ede
interesser.

I 2019 indgik en af verdens st ørst e opt iske koncerner, Essilor/ Luxot t ica, en aft ale om et køb af akt iemajorit et en i det børsnot erede hollandske selskab, GrandVision N.V. (Euronext : GVNV), som er hovedakt ionær i Synopt ik A/ S. Eft er næst en 2 års omfat t ende sagsbehandling og forhandlinger m.v. blev
t ransaktionen godkendt af EU's konkurrencemyndigheder i mart s 2021, og kort t id hereft er blev
GrandVision NV afnot eret af børsen og en t vangsindløsning af de rest erende minorit et sakt ionærer
blev gennemført. Synopt ik-Fondens f ormand, Jørgen Kjergaard Madsen, og best yrelsesmedlem
Jesper Højbjerg Christ ensen har på fondens vegne delt aget i omfat t ende drøf t elser og forhandlinger
for at varet age f ondens int eresser som minorit et sakt ionær i Synopt ik A/ S, herunder i relation t il det
aft alegrundlag, der foreligger mellem fonden og Grand Vision. Det t e f orløb har t illige involveret assist ance f ra f ondens ekst erne rådgivere ift . juridisk/ selskabsret slige, corporate finance og skatt emæssige spørgsmål.
Sekret ariat et
Fondens sekret ariat varet ager den daglige drif t og t ilret t elæggelse af årsplanens møder i best yrelsen
og bedømmelsesudvalget . Endvidere eff ekt uering af og løbende opfølgning på best yrelsens beslut ninger og uddelingsst rategi, herunder sagsbehandling og indst illing af ansøgninger t il både best yrelsen
og f ondens bedømmelsesudvalg. Visse af de administ rat ive opgaver løses i samarbejde med en ekst ern sekret ær; det omfat t er bl.a. kont akt en t il Synopt ik A/ S, fondens bank og invest eringsrådgiver,
samt bogholder og revisor.
Ud over at imødekomme krav t il dokument at ion og GDPR har sekret ariat et i 2021 også haft t il opgave
at håndt ere opfølgning på f ondsst øt t ede projekt init iat iver samt ekst ern bedømmelse i int ernat ionalt
review. Endvidere at st yrke f ondens relationer i det øjen- og fondsf aglige net værk og øge synligheden
af de fondsst øt t ede projekt er.
Bedømmelsesudvalg
Bedømmelsesudvalget er fondens øjenf aglige ekspert udvalg, som t o gange årligt vurderer de ansøgninger inden f or ’Forsknings & Uddannelse’, der t ilgår fonden. Best yrelsen modt ager f agvidenskabelige bedømmelser fra udvalget og har fast sat en indikat iv årlig rådighedsramme, som grundlag for
udvalget s indst illing af bevillinger t il best yrelsens endelige godkendelse. I 2021 var rammen ca.
5,5 mio. kr.
Bedømmelsesudvalget bist år endvidere best yrelsen med afklaringer af videnskabelige spørgsmål og
opdateringer på udviklingen i det øjenf aglige f elt . Ligeledes st år udvalget f or t ilret t elæggelsen af fondens øjenf aglige Årsseminar, herunder uddelingen Synopt ik-Fondens hæderslegat er og scholarships.
Eft er aflysningen i 2020 som følge af Corona-rest rikt ionerne blev programmet gennemført i november 2021 – dog uden prisuddeling, idet udvalget ikke fandt egnede kandidater inden f or Årsseminaret s
t ema: Synet s digit alisering – og synsindsatser i 3. verdens lande.
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Mht . målsæt ninger og st rat egiske sigt elinjer har best yrelsen valgt at fast holde de t re særligt udpegede
fokusområder f or f ondens uddelinger, som blev beslut t et på best yrelsens st rat egiseminar i 20 19:
Innovat ionsprojekt er, Forskning & Uddannelse samt Udvikling af Opt ikerbranchen. St rategien vil blive
evalueret igen i 2022.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2

3

t.kr.

2021

2020

-842
-1.570

-1.461
-1.680

Resultat før finansielle poster
Indt ægter af kapit alandele i associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-2.412
33.662
611
-17

-3.141
0
622
-10

Årets resultat

31.844

-2.529

Forslag til resultatdisponering
Overført t il uddelingsramme
Overført result at

10.730
21.114

-11.237
8.708

31.844

-2.529

Bruttotab
Personaleomkost ninger
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Resultatopgørelse

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

4

t.kr.

2021

2020

74.012
92.331
11

74.012
92.331
11

166.354

166.354

166.354

166.354

68.713
48
8

51.544
48
7

68.769

51.599

961

5.506

69.730

57.105

AKTIVER I ALT

236.084

223.459

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapit al
Henlagt t il uddelingsramme
Overført result at

2.773
14.000
197.440

2.773
35.000
176.326

214.213

214.099

80

80

80

80

52
21.496
243

44
8.662
574

21.791

9.280

21.871

9.360

236.084

223.459

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Kapit alandele i associerede virksomheder
Deposita, finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

5

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Bevilligede, ej udbet alt e legat er
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
7
8

Anvendt regnskabspraksis
Sikkerhedsst illelser
Nærtstående parter
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Balance

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Henlagt til
uddelingsramme

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 20 21
Overført via result at disponering
Året s uddelinger

2.773
0
0

35.000
10.730
-31.730

176.326
21.114
0

214.099
31.844
-31.730

Egenkapital
31 . december 2 02 1

2.773

14.000

197.440

214.213
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Grundkapital

t.kr.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Grosserer Robert Delfers Mindef ond (Synopt ik-Fonden) for 202 1 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse
best emmelser f or klasse C.
I henhold t il årsregnskabslovens § 110, st k. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t .kr.).

Resultatopgørelsen
Bruttotab

I result at opgørelsen er net t oomsæt ning og ekst erne omkost ninger med henvisning t il årsregnskabslovens § 32 sammendraget t il én regnskabspost benævnt brut t ot ab.
Eksterne omkostninger

Ekst erne omkost ninger omfat t er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et , der er
afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il administ ration, repræsent at ion m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il fondens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Post en omfat t er modt agne udbyt t er fra t ilknyt t ede og associerede virksomheder i det omf ang udbytt et ikke overst iger den akkumulerede indt jening i den t ilknyt t ede og associerede virksomhed i ejerperioden.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent eindt ægter samt t illæg og godt gørelse under acont oskatt eordningen m.v.
Udbytt er fra kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder indregnes det år de
deklareres.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Skat

Fondens skat tepligt ige indkomst er opgjort eft er skat t elovgivningen for f onde.
Lovgivningen t illader almennyt t ige f onde skat t emæssigt f radrag f or hensæt t elser t il senere uddeling.
Det t e bet yder, at fonden kan reducere event uel skat tepligt ig posit iv indkomst t il nul ved i opgørelsen
af den skat tepligt ige indkomst at foret age en indregning af skat t emæssig hensæt t else t il senere uddeling. Den skat t emæssige hensæt t else t il senere uddeling t illades ikke indregnet regnskabsmæssigt ,
hvorfor der opst år en udskudt skat t ef orpligt else herpå.
Den udskudt e skat t ef orpligt else indregnes ikke i årsregnskabet , idet det ikke anses f or sandsynligt , at
den kommer t il beskat ning som følge af, at det er fondens hensigt at uddele/ anvende alle indt jent e
midler i overensst emmelse med fondens f ormål. Sådanne uddelinger/ anvendelser er fradragsberet t igede i fondens skat tepligt ige indkomst og vil således medføre, at fonden ikke vil if alde skat t epligt i
fremt iden.

Balancen
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder

Kapit alandele i t ilknyt t ede og associerede virksomheder måles t il kost pris. Modt aget udbyt t e, der
overst iger den akkumulerede indt jening i den t ilknyt t ede eller associerede virksomhed i ejerperioden,
behandles som en redukt ion af kost prisen.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver samt kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or nedskrivninger af finansielle t ilgodehavender valgt IAS
39.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende er værdif orringet .
Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapit alandele, der best år af børsnot erede akt ier og obligat ioner, måles t il dagsværdi
på balancedagen.

Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger i kredit inst it ut t er.
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Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital
Gældsforpligtelser

t.kr.

2

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

2021

2020

1.381
183
6

1.494
180
6

1.570

1.680

1

1

540

540

540

540

561
50

622
0

611

622

Vederlag t il fondens ledelse udgør:
Best yrelse

3

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indtægter
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Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien, der sædvanligvis svarer t il nominel
værdi.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
4

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder

Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Deposita,
finansielle
anlægsaktiver

I alt

Kost pris 1. januar 2021

74.012

92.331

11

166.354

Kost pris 31. december 202 1

74.012

92.331

11

166.354

Regnskabsmæssig værdi
31 . december 2 02 1

74.012

92.331

11

166.354

t.kr.

Navn

Retsform

Ejerandel

Egenkapital
t.kr.

Resultat
t.kr.

100,00 %

116.411

22.538

Herlev

36,66 %

1.383.349

183.999

København

33,33 %

160

53

Hjemsted

Tilknyttede
virksomheder

Robert Delfer
Invest
ApS

København

Associerede
virksomheder

Synopt ik
A/ S
Dansk
Opt omet ri
og
Kont akt lin
sekonfere
nce
ApS

5

Grundkapital

Fondens grundkapit al har uændret været 2.773 t .kr. det senest e år.
6

Udskudt skat

Fonden har en ikke-indregnet udskudt skat tef orpligt else på 13.339 t .kr. pr. 31. december 2021 vedrørende skat temæssig hensæt t else t il senere uddelinger. Beløbet er ikke indregnet , idet det ikke
anses f or værende sandsynligt , at den kommer t il beskat ning som følge af, at det er fondens hensigt
fortsat at uddele alle disponible midler i henhold t il fondens formål, jf. anvendt regnskabspraksis.
7

Sikkerhedsstillelser

Fonden har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 31. december 202 1.
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Årsrapporten f or Synopt ik A/ S f or 2021 er ikke godkendt , hvorfor nedenst ående oplysninger for denne vedrører årsrapporten for 2020.

Grosserer Robert Delfers Mindefond (Synoptik-Fonden)

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Nærtstående parter
Transaktioner med nærtstående parter

Grosserer Robert Delf ers Mindefond (Synopt ik-Fonden) har haft følgende t ransakt ioner med
nært st ående parter:
t.kr.

Vederlag t il best yrelsesmedlem St ef fen Heegaard for varet agelse af
opgaver i f ondens Bedømmelsesudvalg
Rent eindt ægter f ra Robert Delfer Invest ApS
Løn og pension t il administ rator, som er indeholdt i
personaleomkost ninger
Honorar t il Kromann Reumert, hvor best yrelsesf ormand, Jørgen
Kjergaard Madsen er part ner (juridisk og administ rat iv bist and)
Honorar t il Next work, hvor Jesper Højberg Christ ensen er part ner
(Research og analyse)
Honorar t il Zeut hen St orm P/ S, hvor Eva Zeut hen Bent sen er
partner (Rekrut t ering af sekret ariat sleder)
Tilgodehavende hos Robert Delfer Invest ApS
Modt aget udbyt t e f ra Robert Delfer Invest ApS
Skyldigt best yrelseshonorar
Skyldigt honorar for best yrelsesmedlemmers opgaver i
bedømmelsesudvalget .

2021

2020

75
561

75
622

670

742

451

875

103

46

90

0

0
8.000
135

51.544
0
135

19

19

Nærtst ående parter omfat t er datt ervirksomheden Robert Delfer Invest ApS samt best yrelsen.
Best yrelsesformand Jørgen Kjergaard Madsen har som best yrelsesmedlem og næst formand i
best yrelsen f or den associerede virksomhed Synopt ik A/ S modt aget 300 t .kr. i honorar.
Best yrelsesmedlem Jesper Højberg Christ ensen er best yrelsesmedlem i den associerede virksomhed
Synopt ik A/ S og har modt aget 200 t .kr. i honorar.
Oplysning om vederlag til fondens ledelse og administration

Vederlag t il fondens ledelse udgør:
t.kr.

2021

2020

Jørgen Kjergaard Madsen
Eva Zeuthen Bentsen
Jesper Højbjerg Christ ensen
Stef fen Heegaard
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jesper Højberg Christensen

Eva Zeuthen Bentsen

Bestyrelse
På vegne af: Grosserer Robert Delfers Mindefond (Syn…
Serienummer: PID:9208-2002-2-170928361657
IP: 212.112.xxx.xxx
2022-05-26 17:57:02 UTC

Bestyrelse
På vegne af: Grosserer Robert Delfers Mindefond (Syn…
Serienummer: PID:9208-2002-2-949906708286
IP: 77.241.xxx.xxx
2022-05-27 13:29:15 UTC

Steffen Heegaard

Jørgen Kjergaard Madsen

Bestyrelse
På vegne af: Grosserer Robert Delfers Mindefond (Syn…
Serienummer: 26a8e036-973c-4015-9f0f-a0c85833f4a8
IP: 2.107.xxx.xxx
2022-05-29 11:33:12 UTC

Dirigent
På vegne af: Grosserer Robert Delfers Mindefond (Syn…
Serienummer: PID:9208-2002-2-335889548787
IP: 2.107.xxx.xxx
2022-05-29 16:32:57 UTC

Jørgen Kjergaard Madsen

Hans B. Vistisen

Bestyrelsesformand
På vegne af: Grosserer Robert Delfers Mindefond (Syn…
Serienummer: PID:9208-2002-2-335889548787
IP: 2.107.xxx.xxx
2022-05-29 16:32:57 UTC

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:1265980830427
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-05-31 11:25:15 UTC

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

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

