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Oplysninger om fonden 
 
 
Den sociale fond for børn og unge 
CVR-nr. 33 64 14 27 
 
 

Formål m.v. 
 
At støtte almennyttige og velgørende formål der virker til en forbedring af de sociale forhold i Danmark for børn og unge 
under 25 år ved fremme af sociale foranstaltninger for sådanne socialt dårligt stillede børn og unge, f.eks. til støtte af 
sociale projekter, indkøb af remedier/effekter mm. 
 
Fondens formål er alene at fremme sociale forhold, men derimod ikke at forebygge eller afhjælpe i det væsentligste 
sygdomsrelaterede dårlige forhold for børn og unge. 
 
Fondens formål er tillige at virke til forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller 
kvinder i samlivsforhold. 
 

Bestyrelse 
 
Henrik Lyngbye Pedersen 
Dicte Susse Pedersen 
Peter Allan Albæk 
Tea Torbenfeldt Bengtsson 
Mette Porskær Winther 
 

Administration 
 
Henrik Lyngbye Pedersen 
Bohlendachvej 30 
1437  København K. 
 

Pengeinstitut 
 
Danske Bank Forvaltningsafdeling 
Holmens Kanal 2-12 
1092  København K 
 

Regnskab 
 
Danske Bank Forvaltningsafdeling 
Regnskabskonsulent Henrik Guldberg Olsen 
 

Revision 
 
Danske Bank Forvaltningsafdeling 
Fonderevisor Torben Nørskov Jensen 
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Bestyrelsespåtegning 
 
 
Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Den sociale fond for børn og unge. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2020 - 31. december 2020. 
 
Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens 
bestemmelser. 
 
Den skattepligtige indkomst er efter vores opfattelse udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, og 
der er ikke yderligere oplysninger af betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ud over de i opgørelsen 
anførte forhold. 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Sted(By) Dato 
 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Henrik Lyngbye Pedersen Dicte Susse Pedersen Peter Allan Albæk 
Formand   
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Tea Torbenfeldt Bengtsson Mette Porskær Winther 
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Revisionspåtegning 
 
Til bestyrelsen i Den sociale fond for børn og unge 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Den sociale fond for børn og unge for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov 
om fonde og visse foreninger. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020 i 
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper. 
Vores ansvar er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ’’Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet’’. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov 
om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden 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.  
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og de yderligere 
krav der er gældende for ikke-erhvervsdrivende fonde, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
 

Identificerer 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 tilstrækkelig 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 intern 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 bestyrelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 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 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 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 bestyrelsen om betydelige revisionsmæssige observationer, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
København, den 10. maj 2021    
 
Danske Bank 
Forvaltningsafdeling 
 
Torben Nørskov Jensen 
Fonderevisor 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
 
Generelt om indregning og måling 
 
Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger, således at de omfatter regnskabsåret. 
 
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå 
fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. 
 
Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. 
 
 
Resultatopgørelse 
 
Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen. 
 
 
Skat 
 
Fonden er omfattet af fondsloven og beskattes efter bestemmelserne i fondsbeskatningsloven. 
 
Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Porteføljeaktier og aktiebaserede investeringsforeninger beskattes efter realisationsprincippet. 
Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes efter lagerprincippet, dog bliver uamortisable 
obligationer udstedt af finansielle institutioner som hybrid kernekapital beskattet efter realisationsprincippet. 
 
Der opgøres udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser. Fonden hensætter ikke til udskudt skat, men oplyser om skatten i noterne. 
 
 
Balance 
 
Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser. 
 
Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi. 
 
Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital.  
 
Henlæggelser til senere uddeling indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. 
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 Resultatopgørelse 
 1. januar 2020 - 31. december 2020 (kr.) 
 
 
  
 Note 2020 2019 
 __________ _______________ _______________ 

  
 Ordinære indtægter 
 Rente af obligationer 1 409.018,62 420.055,44 
 Udbytte af aktier 2 208.950,28 242.125,58 
 Rente af bankindestående  -6.426,32 17,36 
 Modtagne bidrag  0,00 21.350,00 
 _________________________ _________________________ 

 Ordinære indtægter i alt 611.542,58 683.548,38 
  
 Administrationsomkostninger 
 Administrationshonorar  6.250,00 13.750,00 
 Administrationshonorar - tidligere år  -4.187,50 0,00 
 Regnskabshonorar  17.200,00 16.700,00 
 Revisionshonorar  8.600,00 8.350,00 
 Øvrige omkostninger  2.690,65 0,00 
 Depotgebyrer, udland  24.038,64 23.917,05 
 Forvaltningsgebyr  6.622,77 7.125,14 
 Øvrige gebyrer  24,00 12,00 
 _________________________ _________________________ 

 Administrationsomkostninger i alt 61.238,56 69.854,19 
  
 Resultat før uddelinger/skat 550.304,02 613.694,19 
  
 Uddelinger 
 Almennyttige uddelinger 3 628.774,00 324.120,00 
 Tilbageførte almennyttige uddelinger  -89.141,00 -91.510,14 
 Anvendt tidligere års henlæggelser  -539.633,00 -232.609,00 
 Henlagt til senere uddeling  593.058,00 1.403.740,00 
 _________________________ _________________________ 

 Uddelinger i alt 593.058,00 1.403.740,86 
  
 Resultat før skat -42.753,98 -790.046,67 
  
 Skat 4 22.728,58 16.791,17 
 _________________________ _________________________ 

 Nettoresultat -65.482,56 -806.837,84 
  
  
 Nettoresultatets fordeling: 
 Overført til næste år -65.482,56 -806.837,84 
 _________________________ _________________________ 

 I alt -65.482,56 -806.837,84 
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 Balance 31. december 2020 (kr.) 
 
 
  

 Aktiver 
 
 
  
  
 Note 2020 2019 
 __________ _______________ _______________ 

  
 Bundne aktiver 
 Danske obligationer 5 442.934,60 1.679.170,49 
 Udenlandske obligationer 6 7.976.747,45 8.234.051,63 
 Danske aktier 7 10.387.165,65 7.025.170,10 
 Udenlandske aktier 8 3.858.630,11 4.404.079,40 
 Danske investeringsforeninger 9 2.615.170,61 2.508.103,58 
 Bankindestående  1.699.422,96 219.314,56 
 Mellemregning med frie aktiver  -13.677,48 0,00 
 _________________________ _________________________ 

 Bundne aktiver i alt 26.966.393,90 24.069.889,76 
  
  
 Frie aktiver 
 Bankindestående  453.627,94 903.779,52 
 Tilgodehavende skat  19.795,00 32.144,00 
 Tilgodehavende udbytteskat - udland  5.277,86 1.637,56 
 Tilgodehavende renter - periodisering  200.264,54 205.823,47 
 Mellemregning med bundne aktiver  13.677,48 0,00 
 _________________________ _________________________ 

 Frie aktiver i alt 692.642,82 1.143.384,55 
  
  
 AKTIVER I ALT 27.659.036,72 25.213.274,31 
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 Balance 31. december 2020 (kr.) 
 
 
  

 Passiver 
 
 
  
  
 Note 2020 2019 
 __________ _______________ _______________ 

  
 Bunden egenkapital 
 Bunden egenkapital primo  24.069.889,76 21.234.638,17 
 Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver  375.909,10 337.172,10 
 Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver  2.520.595,04 2.498.079,49 
 _________________________ _________________________ 

 Bunden egenkapital ultimo 26.966.393,90 24.069.889,76 
  
  
 Fri egenkapital 
 Fri egenkapital primo  -1.536.262,45 -729.424,61 
 Årets resultat efter disponering -65.482,56 -806.837,84 
 _________________________ _________________________ 

 Fri egenkapital ultimo -1.601.745,01 -1.536.262,45 
  
 Henlæggelser til senere uddeling 10 2.258.881,00 2.205.456,00 
 _________________________ _________________________ 

 Fri egenkapital ultimo inklusive henlæggelser 657.135,99 669.193,55 
  
 Egenkapital i alt 27.623.529,89 24.739.083,31 
  
  
 Gæld m.v. 
 Skyldigt administrationshonorar  6.250,00 10.000,00 
 Skyldigt regnskabshonorar  17.200,00 16.700,00 
 Skyldigt revisionshonorar  8.600,00 8.350,00 
 Andre skyldige omkostninger  3.456,83 0,00 
 Skyldige almennyttige uddelinger  0,00 439.141,00 
 _________________________ _________________________ 

 Gæld m.v. i alt 35.506,83 474.191,00 
  
  
 PASSIVER I ALT 27.659.036,72 25.213.274,31 
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Noter 
  
  

 Note 1 - Rente af obligationer 
 2020 2019 
 _______________ _______________ 

  
 Rente af danske obligationer 60.948,39 73.559,85 
 Rente af udenlandske obligationer 353.629,16 341.089,46 
 Handelsrente 0,00 7.766,74 
 Periodiseret rente af obligationer - ændring -5.558,93 -2.360,61 
 __________________ __________________ 

 I alt 409.018,62 420.055,44 
  
  

 Note 2 - Udbytte af aktier 
 2020 2019 
 _______________ _______________ 

  
 Udbytte af danske aktier 89.885,00 145.962,00 
 Udbytte af udenlandske aktier 119.065,28 96.163,58 
 __________________ __________________ 

 I alt 208.950,28 242.125,58 
  
  

 Note 3 - Almennyttige uddelinger 
 2020 
 _____________ 

 Reserveret tidligere år, udbetalt i året 
 Detstartermedmusikken 114.000,00 
 __________________ 

 Reserveret tidligere år, udbetalt i året 114.000,00 
  
 Bevilget og udbetalt i året 
 Ungdommens Røde Kors 250.000,00 
 Børnenes Lystfiskerakademi 78.500,00 
 Foreningen Be Free 60.000,00 
 Børnehjælpsdagen 30.000,00 
 Transmogriffen 30.000,00 
 Detstartermedmusikken 22.125,00 
 Sjovebørn i Vejle 15.000,00 
 Red Barnet 15.000,00 
 DUI Leg og Virke 10.000,00 
 Ungevejen 4.149,00 
 __________________ 

 Bevilget og udbetalt i året 514.774,00 
  
 I alt 628.774,00 
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 Note 4 - Skat 
 2020 2019 
 _______________ _______________ 

  
 Skat af årets resultat 15.268,00 13.618,00 
 Ikke refunderet udenlandsk udbytteskat 4.704,92 3.206,53 
 Godtgørelse/tillæg af skat -20,30 -32,36 
 __________________ __________________ 

 Skat af årets resultat i alt 19.952,62 16.792,17 
  
 Ikke refunderet udenlandsk udbytteskat - tidligere 2.775,96 0,00 
 Regulering vedrørende tidligere år 0,00 -1,00 
 __________________ __________________ 

 I alt 22.728,58 16.791,17 
  
  
 Udskudt skat 
 Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fondens uddelingspolitik er tilrettelagt, så skatten forventeligt ikke kommer til 
 betaling. Den udskudte skat vedrørende fondens værdipapirer og hensættelser er opgjort til 1.469.000 kr. 
  
  

 Note 5 - Danske obligationer 
  
 1. januar 2020 31. december 2020 

 _______________________________ _______________________________ 
  
 Nominel Kurs Kursværdi Nominel Kurs Kursværdi 

  
 5 RD 23S SA 2041 86.329,89 115,42 99.639,37 69.630,13 118,00 82.163,55 
 3,5 RD 27S OA 44 92.713,59 111,27 103.162,41 59.070,15 111,90 66.099,50 
 3 RD 23S SA 2047 161.370,60 105,72 170.601,00 85.022,13 107,91 91.747,38 
 5 Nyk 03 D 2038 174.104,65 117,50 204.572,96 140.640,83 116,40 163.705,93 
 3 Nyk 01E A 44 61.658,53 107,36 66.194,75 36.516,05 107,40 39.218,24 
 4,125DANBK FRN25 1.000.000,00 103,50 1.035.000,00 0,00 100,00 0,00 

 __________ __________ __________ __________ 
 I alt 1.576.177,26 1.679.170,49 390.879,29 442.934,60 
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 Note 6 - Udenlandske obligationer 
  
 1. januar 2020 31. december 2020 

 _______________________________ _______________________________ 
  
 Nominel Kurs Kursværdi Nominel Kurs Kursværdi 

  
 4,0CMZB03/2027 43.000,00 113,78 365.462,95 43.000,00 113,31 362.467,25 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 6.375 CCAMA FRN 100.000,00 119,27 890.923,05 100.000,00 115,55 859.573,92 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 NEE FRN12/2077 245.000,00 103,00 1.684.688,60 245.000,00 109,50 1.623.707,61 
 Valutakurs (USD) 667,60 605,24 
 5,125 VW P/C 158.000,00 113,87 1.343.867,07 158.000,00 109,42 1.286.132,97 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 4,625 VW FRN P/C 33.000,00 114,28 281.704,09 33.000,00 111,23 273.053,93 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 4,25 ACHMEA P/C 166.000,00 111,50 1.382.523,28 166.000,00 110,30 1.362.059,21 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 4,375 ArgentuP/C 111.000,00 116,21 963.552,66 111.000,00 113,73 939.139,46 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 SESGFP FRN P/C 166.000,00 106,56 1.321.329,93 166.000,00 102,89 1.270.613,10 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 

 __________ __________ __________ __________ 
 I alt 1.022.000,00 8.234.051,63 1.022.000,00 7.976.747,45 

  
  

 Note 7 - Danske aktier 
  
 1. januar 2020 31. december 2020 

 _______________________________ _______________________________ 
  
 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi 

  
 A.P.M. - Mærsk B 110 9.608,00 1.056.880,00 110 13.595,00 1.495.450,00 
 Vestas Wind OLD 1.700 673,20 1.144.440,00 2.662 1.439,50 3.831.949,00 
 Danske Bank 2.091 107,80 225.409,80 2.091 100,65 210.459,15 
 Chr Hansen Hldg 2.600 529,40 1.376.440,00 2.600 626,40 1.628.640,00 
 Pandora 646 289,80 187.210,80 646 681,00 439.926,00 
 Coloplast B 1.500 826,40 1.239.600,00 1.500 929,60 1.394.400,00 
 Novo Nordisk B 3.150 386,65 1.217.947,50 3.150 426,65 1.343.947,50 
 Ambu B 4.300 111,70 480.310,00 0 263,20 0,00 
 Drilling Co 1972 220 440,60 96.932,00 220 192,70 42.394,00 

 __________ __________ __________ __________ 
 I alt 16.317 7.025.170,10 12.979 10.387.165,65 
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 Note 8 - Udenlandske aktier 
  
 1. januar 2020 31. december 2020 

 _______________________________ _______________________________ 
  
 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi 

  
 Crd. Suisse (Rg) 5.600 13,11 504.241,61 5.600 11,40 437.272,08 
 Valutakurs (CHF) 687,09 684,95 
 Siemens AG(Regd) 1.100 116,54 957.583,54 0 117,52 0,00 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 AXA SA (FR) 4.000 25,11 750.266,71 4.000 19,51 580.622,49 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 ReckittBencksGrp 980 61,29 526.630,89 980 65,42 527.529,48 
 Valutakurs (GBP) 876,78 822,83 
 Royal Philips NL 0 43,52 0,00 2.163 43,78 704.472,99 
 Valutakurs (EUR) 746,98 743,93 
 Bank of America 3.003 35,22 706.091,55 3.003 30,31 550.895,08 
 Valutakurs (USD) 667,60 605,24 
 Walt Disney (US) 786 144,63 758.922,21 786 181,18 861.907,03 
 Valutakurs (USD) 667,60 605,24 
 Kraft Heinz (US) 934 32,13 200.342,89 934 34,66 195.930,96 
 Valutakurs (USD) 667,60 605,24 

 __________ __________ __________ __________ 
 I alt 16.403 4.404.079,40 17.466 3.858.630,11 

  
  

 Note 9 - Danske investeringsforeninger 
  
 1. januar 2020 31. december 2020 

 _______________________________ _______________________________ 
  
 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi 

  
 DI Nye Mark.Obl 22.355 112,19 2.508.103,58 22.355 116,98 2.615.170,61 

 __________ __________ __________ __________ 
 I alt 22.355 2.508.103,58 22.355 2.615.170,61 

  
  

 Note 10 - Henlæggelser 
 
 Henlæggelse for 2017 
 Henlagt primo 801.716,00 
 Anvendt tidligere års henlæggelser -539.633,00 
 Henlæggelse for 2017 - anvendes senest i regnskabsåret 2022 262.083,00 
 
 Henlæggelse for 2019 
 Henlagt primo 1.403.740,00 
 Henlæggelse for 2019 - anvendes senest i regnskabsåret 2024 1.403.740,00 
 
 Henlæggelse for 2020 
 Henlagt i indkomståret 593.058,00 
 Henlæggelse for 2020 - anvendes senest i regnskabsåret 2025 593.058,00 
 
 Henlæggelser i alt 2.258.881,00 
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Revisors erklæring om gennemgang af den skattepligtige indkomst 
 
Til bestyrelsen i Den sociale fond for børn og unge 
 
Vi har efter aftale udført gennemgang af opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2020, der omfatter 
regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020. 
 
Bestyrelsens ansvar for opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
 
Bestyrelsen har ansvaret for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst er udarbejdet på 
grundlag af fondens bogføring og årsregnskabet for 1. januar 2020 - 31. december 2020. 
 
Revisors ansvar for opgørelsen af den skattepligtige indkomst og den udførte gennemgang 
 
Vores ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
for indkomståret 2020. 
 
Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper om gennemgang af 
regnskabsmæssige oplysninger. Dette betyder, at vi tilrettelægger og gennemfører gennemgangen med henblik på at 
opnå begrænset grad af sikkerhed for at den skattepligtige indkomst for indkomståret 2020 ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. En gennemgang giver således mindre sikkerhed end en revision. 
 
Vi har under vor gennemgang undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget, ligesom det 
ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn.  
  
Konklusion 
 
Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter at opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst for indkomståret 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skatteregler.  
 
 
København, den 10. maj 2021 
 
Danske Bank 
Forvaltningsafdeling 
 
Torben Nørskov Jensen 
Fonderevisor 
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 Opgørelse af skattepligtig indkomst 
  
 Rente af obligationer 409.019 
 Regulering- periodiseret rente af hybrid kernekapital udstedt af finansielle institutioner -95.302 
 Udbytte af danske aktier 89.885 
 Udbytte af udenlandske aktier 119.065 
 Rente af bankindestående -6.426 
 Ordinære indtægter i alt 516.241 
  
 Kursgevinst/-tab, kursgevinstloven (lager) -232.016 
 Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager) 107.067 
 Kursgevinst, aktieavancebeskatningsloven (realisation) 354.083 
 Kursgevinster/-tab i alt 229.134 
 Indtægter i alt 745.375 
  
 Administrationshonorar 2.063 
 Regnskabshonorar 17.200 
 Revisionshonorar 8.600 
 Depotgebyrer, udland 24.039 
 Øvrige omkostninger 2.691 
 Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer 6.647 
 Udgifter i alt 61.240 
  
 Nettoindkomst før bundfradrag 684.135 
  
 Bundfradrag 25.000 
 Skattepligtig nettoindkomst efter bundfradrag 659.135 
  
 Almennyttige uddelinger 628.774 
 Tilbageførte almennyttige uddelinger -89.141 
 Konsolideringsfradrag 21.585 
 Anvendt tidligere års hensættelser -539.633 
 Hensat til senere uddeling 593.058 
 Bundfradrag -25.000 
 Fradrag i alt 589.643 
  
 Af fradraget kan anvendes 589.643 
  
 Skattepligtig indkomst 69.492 
  
 Skattepligtig indkomst afrundet 69.400 
  
 Skat af årets resultat (22 %) 15.268 
 Betalt skat i udlandet 15.268 
  
 Udbytteskat 19.775 
 Tillæg til staten (0,0 %) 0 
 Overskydende skat 19.775 
  
 Godtgørelse (0,1 %) 20 
 Overskydende skat inkl. tillæg 19.795 
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 Underskud/kurstab til fremførsel 

  Underskud 
SEL § 12 

Kurstab 
KGL og ABL jf. FBL § 3, stk. 2 

Kurstab 
ABL § 9, § 19 og § 43 

Nettokurstabs- 
konto 

Saldo primo året 0 0 -0 0 

Anvendt i året 0 0 0 0 

Tilgang i året 0 0 0 0 

Saldo ultimo året 0 0 -0 0 
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