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Bevica Fonden
Årsrapport 2021

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Bevica Fonden for regnskabsåret
1. januar – 31 . december 2021.
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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31 . december 2021.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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Thomas Sinkjær
formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Bevica Fonden
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bevica Fonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
t il disse krav og IESBA Code.
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 t il 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 t il 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 t ræffer 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:
►

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.
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►

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 t il, 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 t ilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem t il datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling t il 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 t ilknytning 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 8. april 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326
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Ledelsesberetning
Oplysninger om fonden
Navn
Adresse, postnr. og by

Bevica Fonden
Linnésgade 18, 1. 1361 København K

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

75 57 63 15
21. oktober 1872
København
1. januar – 31 . december

Hjemmeside
E-mail

www.bevica.dk
info@bevica.dk
39 54 02 00

Bestyrelse

Thomas Sinkjær, formand
Anna Ulrika Karlsson Stigsdotter
Susanne Olsen
Jakob Axel Nielsen
Ole Christiansen

Direktion

Marianne Kofoed

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med et bevægelseshandicap.
Bevica Fondens fundament blev grundlagt i 1872.
Ambition og strategi

Bevica Fondens ambition er, at universelt design er en grundpræmis for samfundsindretningen i
Danmark senest i 2050.
Bevica Fonden har besluttet at fokusere sin indsats i to hovedspor med henblik på at realisere ambitionen. Det handler overordnet om:
►

at skabe attraktive forsknings- og uddannelsesmiljøer indenfor feltet universelt design

►

at verdensmålenes fælles agenda Leave No One Behind og forståelsen af universelt design indlejres
som grundværdi hos dem, der sætter og definerer rammerne for det levede liv.
Penneo dokumentnøgle: P7BKC-8LFPN-TMA4S-Z35QZ-VO7XL-C4HEX

Universelt design handler om, at vi alle skal tænkes med i udvikling af rammerne for det levede liv. Læs
mere om begrebet her: https:/ / universaldesignhub.dk/ ud-kort-fortalt/
Fondens indsats bygger på udvikling af initiativer i partnerskaber og den langsigtede indsats. Der er fokus på, at initiativerne tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag, og at der samtidig genereres ny
viden.
Tematisk har fonden fokus på ulighederne i samfundet for mennesker med handicap. Det handler om
ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og ulighed i tilgængeligheden t il vores byer og bygninger, et socialt liv, uddannelse og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens indsats er derfor fokuseret omkring temaerne arbejdsmarkedet, kroppen og tilgængelighed for alle.
Hovedaktiviteter i 2021

2021 har på mange måder været et skelsættende år for fonden. Ambitionen er skærpet, der mandes op
med flere dygtige medarbejdere i sekretariatet, og nye partnerskaber vokser frem.
Den positive eksterne evaluering af fondens indsats og deraf genbesøg af fondens strategi førte i sommeren til en styrkelse af fondens ambition og organisation.
Fonden mener, at viden om og indsatser med afsæt i værdibegrebet universelt design er en vigtig driver
henimod et mere bæredygtigt og inkluderende samfund, der har alle med. Derfor vil fonden over de næste år have fokus på en øget indsats indenfor forsknings- og uddannelsesområdet med afsæt i universelt
design, og gennem samarbejder og partnerskaber vil fonden omsætte viden om universelt design i konkrete init iativer. Det sker samtidig med en øget fokus på formidling og debatskabende aktiviteter.
Fonden har i 2021 ansat flere medarbejdere i fonden og tilført yderligere ressourcer til fondens
Universal Design Hub. Der er ansat en projektudvikler, og sammen med Institut for Sociologi og Socialt
Arbejde ved Aalborg Universitet er der oprettet en post.doc., der skal frembringe ny viden omkring forholdet mellem begreberne menneskesyn, handicap og inklusion. Vidensgrundlaget skal bidrage til en ny
t ilgang til inklusion af mennesker med handicap i samfundet generelt og i de store samfundsmæssige
agendaer som de 17 verdensmål, uddannelse, arbejdsmarked og ligeværd.
Derudover er samarbejdet med Det Kongelige Akademi på Holmen styrket i en ny 6-årig periode med
fokus på forskning og undervisning i universelt design, og nye samarbejder er kommet til. Eksempelvis i
form af et samarbejde med Statens Kunstfond om en særpulje, Design for alle, der handler om at øge
designeres og kunsthåndværkeres fokus på at skabe inkluderende produkter og oplevelser, der favner
flest mulige.
Der blev også indgået et partnerskab med Københavns Kommune omkring Arkitekturåret 2023.
København er udnævnt som arkitekturhovedstad af UNESCO som led i hovedstadens værtskab for den
internationale kongres for arkitekter, UIA2023. Partnerskabet mellem Københavns Kommune og Bevica
Fonden handler om at kvalificere tilgængeligheden til arkitekturårets mange events – med en ambition
om at øge bevidstheden om den ligeværdige deltagelse for mennesker med handicap hos byens aktører.
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Ledelsesberetning
Derudover har fonden understøttet en række mindre init iativer, der alle har fokus på den ligeværdige
deltagelse og inklusion. Eksempelvis et partnerskab mellem Sammenslutningen af Unge med Handicap
og Copenhagen Contemporary, der med kunsten som virkemiddel skal give de unge en stemme. Unge,
der i dag føler sig left behind i fællesskabet, i den offentlige debat og i kunsten.
Fonden har i 2021 bevilget 30,8 mio. kr. Fondens bevillinger går på tværs af indsatsområderne, men
fordeler sig i runde tal med 19,0 mio. kr. til t ilgængelighed (universelt design), 5,3 mio. kr. til kroppen
og 5,5 mio. kr. t il arbejdsmarkedet.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er 87,7 mio. kr. Den forventede uddelingsramme for 2022 er 40 mio. kr.
Egenkapitalen er 613.699 t .kr. Den bundne kapital udgør 40 mio. kr.
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Bevica Fonden har i 2021 opsagt administrationsaftaler med en række mindre fonde, men er fortsat administrator for Bevica Legater. Derudover ejer fonden Bevica Innovation A/ S, som er involveret i udviklingsselskaberne AnyBody Technology A/ S og BrainReader A/ S.
Principper for god fondsledelse

Bevica Fonden følger Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse, og fondens redegørelse
fremgår af fondens hjemmeside: Bevica Fondens afrapportering på anbefalinger for god fondsledelse.
Oktober 2021
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af betydning for årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

2021

2020

1.097
-663

1.137
-949

434
-4.826
-1.934

188
-3.161
-812

-6.326
-1.769
96.160
-399

-3.785
2.543
30.892
-20.232

Skat af årets resultat

87.666
0

9.418
0

Årets resultat

87.666

9.418

30.782
-30.782
40.000
47.666

12.132
-12.132
40.000
-30.582

87.666

9.418

Nettoomsætning

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

2 Administrationsomkostninger
3 Andre driftsomkostninger
Resultat af primær drift

Resultat af kapitalandel i tilknyttet virksomhed
4 Finansielle indtægter
5 Finansielle omkostninger
Resultat før skat

Forslag til resultatdisponering

Uddelinger i året
Heraf anvendt af uddelingsramme
Overført til uddelingsramme
Overført resultat
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

6

7

AKTIVER
Langfristede aktiver
Materielle aktiver
Grunde og bygninger
Finansielle aktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Langfristede aktiver i alt
Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos t ilknyttede virksomheder
Andre t ilgodehavender

10

17 .369

2 .786

8 .255

19 .980

25 .624

0
6 .459

1 .005
10 .334
11 .339
590 .368

8 .941

179

Kortfristede aktiver i alt

677 .223

601 .886

AKTIVER I ALT

697 .203

627 .510

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Overført uddelingsramme
Overført resultat

40 .000
73 .176
500 .523

40 .000
63 .509
452 .857

Egenkapital i alt

613 .699

556 .366

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

15 .306

15 .306

Hensatte forpligtelser i alt

15 .306

15 .306

Gældsforpligtelser
Gæld t il realkreditinstitut

6 .965

7 .728

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6 .965

7 .728

Gældsforpligtelser
Kort del af langfristet gæld
Leverandører af varer og t jenesteydelser
Anden gæld
Skyldige uddelinger
Periodeafgrænsningsposter

433
547
2 .410
57 .639
204

383
412
3 .010
43 .891
414

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

61 .233

48 .110

Gældsforpligtelser i alt

68 .198

55 .838

697 .203

627 .510

PASSIVER I ALT

1
11
12
13

17 .194

6 .459

Likvide beholdninger

9

2020

661 .823

Værdipapirer

8

2021

Anvendt regnskabspraksis
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualforpligtelser
Transaktioner med nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bevica Fonden for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
I henhold t il årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning

Bevica Fondens nettoomsætning i form af lejeindtægter og administrationshonorar periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålidelig og forventes modtaget.
Produktionsomkostninger

Bevica Fondens produktionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende ejendommenes drift.
Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af
fonden, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger og
afskrivninger.
Andre driftsomkostninger

I andre driftsomkostninger medregnes pensionsomkostninger, herunder refusion til Moderniseringsstyrelsen vedrørende tjenestemandspensioner og regulering vedrørende regnskabsmæssig hensættelse vedrørende tjenestemandspensioner.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomhed.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Balance
Materielle aktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på
grunde.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

100 år
3-4 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- samt administrationsomkostninger.
Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i t ilknyttet virksomhed måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi
opgjort efter moderfondens regnskabspraksis.
Nettoopskrivning af kapitalandele i t ilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen.
Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver og kapitalandele i tilknyttede virksomheder vurderes
årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. 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 fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab t il nettorealisationsværdien.
Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner indregnes på baggrund af en årlig opgørelse,
der afspejler udviklingen i bestanden. Ændringen i forpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen.
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1

Bevica Fonden
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Uddelinger

Årets uddelinger, der foretages i henhold til fondens vedtægter, fremgår af resultatdisponeringen. Ikkeudbetalte uddelinger indgår i gældsposten ” Skyldige uddelinger” samt under egenkapitalen for så vidt
angår den vedtagne uddelingsramme. Tilbageførelse af uddelinger indregnes på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser

t.kr.

2

2021

2020

2.717
328
1.325
456

1.919
290
837
115

4.826

3.161

5.444
48
-2.775

3.797
24
-1.902

2.717

1.919

1.300
723

1.100
680

2.023

1.780

7

6

11

8

Administrationsomkostninger

Gager og bestyrelseshonorar
Husleje
Øvrige administrationsomkostninger
It -omkostninger inklusive hjemmeside

Gager og bestyrelseshonorar specificeres således:

Gager og lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Heraf behandlet som intern uddeling

Vederlag til direktion
Vederlag til bestyrelse

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
Antal ansatte

Det årlige vederlag t il fondens bestyrelse udgør 300.000 kr. t il formanden, 180.000 kr. til næstformanden, 150.000 kr. t il et bestyrelsesmedlem, som tillige deltager i bestyrelsens investeringskomité, og
130.000 kr. t il øvrige medlemmer. Et medlem har frasagt sig honorar.
Herudover udgør det årlige vederlag til fondens formand og bestyrelsesmedlem, som medlemmer af
bestyrelsen for datterselskabet Bevica Innovation A/ S, henholdsvis 80.000 kr. og 40.000 kr.
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Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Bevica Fonden
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
t.kr.

2

2021

2020

480
-152
2.717
-1.392
579
-123

399
-109
1.606
-770
263
-148

2.109

1.241

Administrationsomkostninger (fortsat)

Husleje
Heraf behandlet som intern uddeling
Øvrige administrationsomkostninger
Heraf behandlet som intern uddeling
It -omkostninger inklusive hjemmeside
Heraf behandlet som intern uddeling

Interne uddelinger omfatter især udgifter t il etablering og drift af sekretariatet for Universal Design
Hub, som er etableret i 2020.
3

Andre driftsomkostninger

Refusion t il Moderniseringsstyrelsen vedrørende t jenestemandspensioner
Regulering af regnskabsmæssig hensættelse t il tjenestemandspensioner

4

2.221
-1.409

1.934

812

9.847
0
0
15.525
70.788

8.387
0
0
22.505
0

96.160

30.892

132
0
267

138
19.935
159

399

20.232

Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank og obligationer
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Øvrige renteindtægter
Udbytte
Kursregulering af værdipapirer

5

1.934
0

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger til kreditinstitutter
Kursregulering af værdipapirer
Forvaltningsgebyrer
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Øvrige administrationsomkostninger specificeres således:

Bevica Fonden
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Materielle aktiver
Grunde og
bygninger

t.kr.

7

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang

18.617
0

Kostpris 31. december 2021

18.617

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021
Afskrivninger

-1.248
-175

Ned- og afskrivninger 31. december 2021

-1.423

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

17.194

Kapitalandele i dattervirksomheder
t.kr.

Kostpris 1. januar
Tilgang

2021

2020

23.000
0

23.000
0

Kostpris 31. december

25.000

25.000

Værdireguleringer 1. januar
Andel af årets resultat
Udloddet udbytte

-16.745
-1.769
-3.700

-19.288
2.543
0

Værdireguleringer 31. december

-22.214

-16.745

2.786

8.255

Egenkapital

Årets
resultat

2.786

-1.769

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Hovedtal for fondens dattervirksomhed pr. 31. december 2021:
Navn og hjemsted (t.kr.)

Ejerandel

Bevica Innovation A/ S

8

100 %

Egenkapital
Grundkapital

Uddelingsramme

Overført
resultat

I alt

Saldo 1. januar 2021
Årets faktiske uddelinger
Overført, jf. resultatdisponering
Tilbageførte uddelinger, t idl. år

40.000
0
0
0

63.509
-30.782
40.000
449

452.857
0
47.666
0

556.366
-30.782
87.666
449

Saldo 31 . december 2021

40.000

73.176

500.523

613.699

t.kr.
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6

Bevica Fonden
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
9

Hensatte forpligtelser
t.kr.

Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd 1. januar
Årets regulering

10

2021

2020

15.306
0

16.715
-1.409

15.306

15.306

Langfristet gældsforpligtelser

11

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld t il realkreditinstitutter, 7.398 t .kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 17.194 t .kr. Herudover er givet pant i grunde
og bygninger for gæld til realkreditinstitutter på 8.336 t.kr. vedrørende lån med fuld ydelsesstøtte.
12

Eventualforpligtelse

Fonden har indgået huslejekontrakt, som t idligst kan opsiges den 31. marts 2026 til fraflytning den 31.
marts 2027. Huslejeforpligtelsen udgør 853 t.kr.
Fonden har bundet sig til at investere for 1.350 t.EUR, svarende t il 10.043 t.kr., i investeringsforeningen SICAV-RAIF. Pr. 31. december 2021 har selskabet indbetalt 838 t .EUR, svarende til 6.247 t.kr. Investeringsforeningen har således mulighed for at opkræve yderligere 512 t .EUR, svarende til
3.809 t .kr.
13

Transaktioner med nærtstående parter

Bevica Fondens nærtstående parter omfatter foruden fondens bestyrelse og direktion tillige datterselskabet Bevica Innovation A/ S.
Fondens transaktioner med nærtstående parter i 2021 er følgende:
Fonden har udbetalt vederlag t il direktion og bestyrelse, hvilket er oplyst i note 2.
Fonden har derudover haft et løbende mellemværende med Bevica Innovation A/ S, som pr. 31. december 2021 udgjorde 0 kr. mod 1.005 t.kr. pr. 31. december 2020 i fondens favør.
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Langfristet gæld til realkreditinstitutter, der forfalder efter 5 år fra balancedagen, udgør 5.233 t.kr.
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