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Årsrapport 2020
Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat (CVR 1170 7475)
Bestyrelsens regnskabspåtegning
Vi har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Frøken Karen Fischer Hansens Rejselegat.
Regnskabet 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.
Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.
Odense, den 17. april, 2021

Jan Todsen

Anne Kathrine Clausen

Bent Hansen

Revisionspåtegning:
Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for året 2020. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med den danske revisionsstandard og med reglerne i fondens vedtægter. Vi har
tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en rimelig grad af sikkerhed for at årsrapporten er
retvisende i alle væsentlige henseender. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i resultatopgørelsen anførte beløb og oplysninger Revisionen omfatter stillingtagen til den
af styrelsen anvendte regnskabs- praksis, samt af den samlede præsentation af resultatopgørelsen. Det er
vor opfattelse at den udførte revision giver tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion:
Det er vor opfattelse, at årsrapporterne aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til
regnskabsaflæggelse samt fondens vedtægter, og at den giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver, økonomiske stilling og resultat.

Odense, den 26. juni, 2021

Erik Jønsson, revisor
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Birthe Madsen, revisor

Årsrapport 2020
Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat (CVR 1170 7475)
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020
Indtægter:
Renter og udbytter

2020

2019

4.603 kr.

3.041 kr.

4.603 kr.

3.041 kr.

97 kr.
886 kr.
1.000 kr.

94 kr.
- kr.
1.000 kr.

1.984 kr.

1.094 kr.

2.620 kr.

1.947 kr.

262 kr.

195 kr.

2.358 kr.

1.752 kr.

2.620 kr.

1.947 kr.

Nordea 6881 206 070

12.402 kr.

9.782 kr.

Indestående

12.402 kr.

9.782 kr.

Nordea Investeringsinstitut - 2339 stk. - 1006 440
750
Nordea Invest Basis 2 - 1007 639 666

217.162 kr.
71.413 kr.

215.013 kr.
71.301 kr.

Værdipapirer

288.576 kr.

286.314 kr.

Aktiver i alt

300.977 kr.

296.096 kr.

Fondskapital primo (bundne midler)
Henlagt ifølge regnskab
Kursregulering

147.660 kr.
262 kr.
226 kr.

146.938 kr.
195 kr.
527 kr.

Fondskapital

148.148 kr.

147.660 kr.

Legatkapital primo (frie midler)
Henlagt ifølge regnskab
Kursregulering
Udlodninger

148.436 kr.
2.358 kr.
2.036 kr.
- kr.

164.339 kr.
1.752 kr.
4.745 kr.
22.400 kr.

Legatkapital

152.830 kr.

148.436 kr.

Passiver i alt

300.977 kr.

296.096 kr.

Omkostninger:
Renteomkostninger og gebyrer
Nordic Legal Entity Identity
Forvaltningsafgift Nordea

Årets overskud
Der fordeles således:
10% af renteindtægterne henlægges
til fondskapitalen
Rest henlægges til legatkapitalen

Balance pr. 31. december 2020
Aktiver:

Passiver:
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Årsrapport 2020
A. Thyregaards Mindefond
Bestyrelsens regnskabspåtegning
Vi har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for A. Thyregaards Mindefond.
Regnskabet 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.
Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.
Odense, den 17. april, 2021

Jan Todsen

Anne Kathrine Clausen

Bent Hansen

Poul Erik Rasmussen

Lone Schmidt

Anna-Margrethe Jonsson

Revisionspåtegning:
Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for året 2019. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med den danske revisionsstandard og med reglerne i fondens vedtægter. Vi har
tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en rimelig grad af sikkerhed for at årsrapporten er
retvisende i alle væsentlige henseender. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i resultatopgørelsen anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter stillingtagen til den
af styrelsen anvendte regnskabspraksis, samt af den samlede præsentation af resultatopgørelsen. Det er
vor opfattelse at den udførte revision giver tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke
givet anledning til forbehold.
Konklusion:
Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til
regnskabsaflæggelse samt fondens vedtægter, og at den giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver, økonomiske stilling og resultat.

Odense, den 26. juni, 2021

Erik Jønsson, revisor
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Birthe Madsen, revisor

Årsrapport 2020

A. Thyregaards Mindefond
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020
Indtægter:
Renter
Udbytter, efter udbytteskat

2020

2019

22 kr.

- kr.
- kr.
- kr.

3.627 kr.
3.649 kr.

Omkostninger:
Renter og gebyrer
Forvaltningsafgift og netbankgebyr Nordea

166 kr.
300 kr.
466 kr.

273 kr.
1.000 kr.
1.273 kr.

Årets resultat

2.376 kr.

Der fordeles således:
1/6 af renteindtægterne henlægges
til fondskapitalen
Rest henlægges til legatkapitalen

-

466 kr.

396 kr.
1.980 kr.

2.376 kr. -

78 kr.
388 kr.
466 kr.

Nordea 8972 835 448
Nordea 3491 920 326

3.022 kr.
29.779 kr.

Indestående

32.801 kr.

3.022 kr.
27.403 kr.
30.425 kr.

Nordea Invest Basis 2 - 1007 639 674
Nordea Invest Basis 2 - 1006 913 276

60.757 kr.
40.558 kr.

Balance pr. 31. december 2020
Aktiver:

Værdipapirer

101.315 kr.

60.662 kr.
40.494 kr.
101.156 kr.

Aktiver i alt

134.116 kr.

131.581 kr.

Passiver:
Fondskapital primo (bundne midler)
Henlagt ifølge regnskab
Kursregulering
Fondskapital

-

47.582 kr.

45.581 kr.
78 kr.
1.656 kr.
47.159 kr.

Legatkapital

86.534 kr.

76.528 kr.
388 kr.
8.282 kr.
- kr.
84.422 kr.

Passiver i alt

134.116 kr.

131.581 kr.

Legatkapital primo (frie midler)
Henlagt ifølge regnskab
Kursregulering
Udlodning
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47.159 kr.
396 kr.
27 kr.

84.422 kr.
1.980 kr.
132 kr.
- kr.

-

