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Fondsoplysninger 
 

 

Fondens navn Ideer for Livet Fonden 

 Kay Fiskers Plads 9 

 2300 København S 

 

 CVR-nr.: 21 17 68 42 

 

Fondens formål Fondens formål er at yde støtte til  

 - enkeltpersoner, 

 - foreninger,  

 - organisationer og  

 - institutioner  

 som yder en indsats for at opnå et trygt og mere venligt 

 dansk samfund ved blandt andet, men ikke udelukkende, 

  at mindske vold, hærværk og anden kriminalitet blandt 

 børn og unge. 

 Fonden støtter, men gennemfører eller initierer ikke selv 

 projekter af ovennævnte eller anden karakter. 

 

Fondens bestyrelse Rushy Rashid Højbjerg 

 Karsten Petersen  

 Lene Langhoff 

 Per Wahlström 

 Claus Eefsen 

  

Revisor Deloitte  

 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 Weidekampsgade 6 

 2300  København  S 

 

Bankforbindelse Jyske Bank A/S  
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for Ideer for Livet 

Fonden.  

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder 

god regnskabsskik.  

Det er vores opfattelse, at årsrapporten 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 redegø-

relse for de forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

København, den 22. maj 2017 

 

Bestyrelsen: 

 

 

 

 

 

______________________ ____________________ ____________________ 

  Rushy Rashid Højbjerg Karsten Petersen  Lene Langhoff      

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________  

   Per Wahlström Claus Eefsen  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Ideer for Livet Fonden 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Ideer for Livet Fonden for regnskabsåret 01.01.2016 - 

31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god 

regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. 

beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

 

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.  

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 

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, 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. Fejlinformation 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. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger 

og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i 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. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne 

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er 

passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 

bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 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 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt 

regnskabspraksis. 

 

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 bestyrelsesberetningen 

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 

bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede 

oplysninger i henhold til god regnskabsskik. 



   7 

 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 

bestyrelsesberetningen.  

 

 

 

 

 

København, den 22. maj 2017 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Jacques Peronard   Michael Thorø Larsen 

Statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

 
Ideer for Livet Fonden har i regnskabsåret 2016 realiseret et resultat før uddelinger på 

kr. 94 117 hvilket vurderes tilfredsstillende.  

 

Fonden har i regnskabsårets behandlet 202 ansøgninger (2015: 193), hvoraf der er tildelt 

støtte til 16 (2015: 13) for i alt kr. 136 980 (2015: 96 995 kr.). 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Generelt 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder 

god regnskabsskik. 

 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen 

indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  

 

Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i den bundne kapital. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 

og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Der er ved udarbejdelsen af årsregnskabet foretaget fuld periodisering af indtægter og 

omkostninger. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Indtægter 

Indtægter omfatter årets afkast af de bundne og disponible aktiver, samt modtagne bidrag og 

gaver i regnskabsåret. 

 

Uddelinger 

Uddelinger medtages i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt uddelingen. 

 

Balancen 

 

Værdipapirer  

Værdipapirer optages til dagsværdi på baggrund af sidst kendt børskurs. Værdireguleringer 

af bundne aktiver indregnes direkte på den bundne kapital. 

 

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter er opgjort til amortiseret kostpris. 

 

 

SKAT 

 

I forbindelse med opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, bliver der foretaget fradrag 

for hensættelser til senere uddelinger. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
 

 

kr.    

Note   2016  2015 

      

1 Finansielle indtægter  97 667  116 504 

 Bidrag/donationer m.v.  6 500  6 250 

      

 Indtægter i alt  104 167  122 754 

      

2 Andre eksterne omkostninger   10 050  10 810 

      

 Årets resultat før skat  94 117  111 944 

 Skat  0  0 

 ÅRETS RESULTAT FØR UDDELINGER  94 117  111 944 

      

      

 Det til disposition værende beløb er anvendt således:     

10 Uddelinger  136 980  96 995 

 Overført til/fra disponibel kapital ultimo  -42 863  14 949 

 Disponeret i alt  94 117   111 944  
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Balance 31. december  
 

AKTIVER 

 

kr. 

Note   2016  2015 

      

 BUNDNE AKTIVER     

3 Værdipapirer  5 208 996  4 829 015  

4 Forvaltningskonto  -16.608  192 521  

 BUNDNE AKTIVER I ALT  5 192 388   5 021 536   

       

 FRIE AKTIVER       

 Omsætningsaktiver      

5 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter  33 889      66 439      

6 Likvide beholdninger  23 636  37 969  

 Omsætningsaktiver i alt  57 525  104 408  

 FRIE AKTIVER I ALT  57 525  104 408  

       

 AKTIVER I ALT  5 249 913   5 125 944   
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Balance 31. december 
 

PASSIVER 

 

kr. 

Note   2016  2015 

      

 Egenkapital     

7 Bunden kapital  5 192 388  5 021 536 

8 Disponibel kapital  16 945  59 808 

 Egenkapital i alt  5 209 333  5 081 344 

      

 Forpligtelser     

 Bevilgede, men endnu ikke udbetalte uddelinger  33 580  37 600 

9 Anden gæld  7 000  7 000 

 Forpligtelser i alt  40 580  44 600 

      

 PASSIVER I ALT   5 249 913  5 125 944 
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Noter 
 

kr. 

Note    2016  2015 

1 Finansielle indtægter      

 Renteindtægter, obligationer   85 699  99 205 

 Udbytte, aktier   11 968  17 183 

 Renteindtægter, bank   0  116 

 Finansielle indtægter i alt   97 667   116 504  

       

       

2 Andre eksterne omkostninger      

 Bankomkostninger   3 550  4 560 

 Revision     6 500  6 250 

 Andre eksterne omkostninger i alt   10 050  10 810 

       

       

3 Værdipapirer (bundne) Nominelt  Kurs  Kursværdi 

 3% Nykredit (Totalkredit) 01E A 2044 504 511  104,8300  528 879 

 3% Nykredit (Totalkredit) 01E A 2044 74 852  100,0000  74 852 

 2,5% Nykredit 01.E OA 2047 238 909  99,7500  238 312 

 2,5% Nykredit 01.E OA 2047 4 940  100,000  4 940 

 2,5% BRFkredit 411.E.OA 2047 189 618  99,8410  189 317 

 2,5% BRFkredit 411.E.OA 2047 3 432  100,0000  3 432 

 2% Realkredit Danmark 10.S T.A april 2019 735 000  105,0970  772 463 

 2% Nykredit (Totalkredit) 12HBjanc 2023 185 000  108,6000  200 910 

 2% BRFkredit 111.E 2047 639 825  96,9300  620 182 

 2% BRFkredit 111.E 2047 3 170  100,00  3 170 

 1,5% Realkredit Danmark 22.S S.A 2037 401 858  98,2160  394 689 

 1,5% Realkredit Danmark 22.S S.A 2037 3 956  100,000  3 956 

 1% Nykredit (Totalkredit) 13 Hj 2021 50 000  103,6110  51 806 

 1% Realkredit Danmark 10.S F.A 2021 930 000  103,6210  963 675 

 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 1 991  128,1800  255 206 

 Jyske Invest Nye Oblogationsmarkeder valuta 2 446  118,7600  290 487 

 Jyske Invest Virksomhedsobligationer 2 032  106,1900  215 778 

 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 3 485  113,9000  396 942 

 Værdipapirer i alt     5 208 996  
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kr. 

Note     2016  2015 

4 Forvaltningskonto       

 Jyske Bank, forvaltningskonto 7858 103972-0    -16 608  192 521 

 Forvaltningskonto i alt      -16 608  192 521 

        

5 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter       

 Tilgodehavender renter    33 889  59 039 

 Øvrige tilgodehavender     0  7 400 

 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter i alt     33 889        66 439       

        

6 Likvide beholdninger        

 Jyske Bank  kontonummer 6610 1939279    109  609 

 Jyske Bank, kontonummer 5025 114147-4    22 527  37 360 

 Likvide beholdninger i alt     23 636  37 969 

        

7 Bunden kapital        

 Saldo primo     5 021 536  5 235 169 

 Tilført til bunden kapital    0  100 

 Kursregulering af bundne værdipapirer til dagsværdi    170 852  -213 733 

 Bunden kapital ultimo    5 192 388  5 021 536 

 

        

8 Disponibel kapital       

 Saldo primo     59 808  44 859 

 Årets resultat  94 117      

 Årets uddelinger  -136 980     

 Overført til bunden kapital  0  -42 863  14 949 

 Disponibel kapital ultimo    16 945  59 808 

        

 Frie aktiver    57 525  104 408 

 Forpligtelser    -40 580  -44 600 

 Disponibel kapital ultimo    16 945  59 808 

        

9 Anden gæld       

 Skyldig revisionshonorar    7 000  7 000 

 Andre skyldige omkostninger    0  0 

 Anden gæld i alt    7 000  7 000 
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kr. 

Note    
10 Årets uddelinger  

   

 16-022 Støtte til afvikling af Feriedrenge 10 000 

16-028 Hyttetur for børn og deres mødre 5 000 

16-048 Støtte til fritidsliv for 15 unge 15 000 

16-051 Nyt patruljetelt og bålgryder 8 000 

16-065 Sommerskole 2016, Kulturmøde mellem børn fra Gellerup og Aarhus 6 150 

16-092 DU KAN Sommercamp 9 000 

16-102 Familieoplevelse til Hjerl Hede 5 000 

16-114 Julehjælpen i Hillerød 9 700 

16-127 Samtale- og aktivitetsgrupper for dårligt stillede unge 5 500 

16-139 Udstyr go aktiviteter for børneholdet i Odense Muay Thai Klub 7 000 

16-165 Julehjælp til ressourcesvage familier 9 700 

16-177 Undervisning i selvforsvar til piger 13 350 

16-184 Klub Gadehjørnet 3 080 

16-189 Foreningen Perlemor 3 000 

16-190 Cykeltutten 10 000 

16-200 Hjælp til udsatte spejdere 17 500 

  

136 980 
 

  

    

 


