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Bevica Fonden
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Bevica Fonden for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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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 2019, 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 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 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.
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 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 ledelsen 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. 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 træffer 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 til, 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 tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 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 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 tilknytning 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 26. marts 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326
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Ledelsesberetning
Beretning
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der er økonomisk
basis for at gøre en indsats for mennesker med bevægelseshandicap. Bevica Fondens fundament blev
lagt i 1872.
Mission og vision
Bevica Fonden bestræber sig på at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem
samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Helt i tråd med fondens grundlægger pastor Hans Knudsens filantropiske indsats og intentioner.

Strategi
Bevica Fondens strategiske indsats tager afsæt i de udfordringer, mennesker med bevægelseshandicap
oplever for at kunne deltage i og bidrage til det almindelige samfundsliv på lige vilkår med andre.
Samfundsforskning viser, at det meget handler om ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og
ulighed i tilgængeligheden til vores byer og bygninger, et socialt liv, uddannelse og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens indsats er derfor fokuseret omkring temaerne arbejdsmarkedet, kroppen og
universelt design – tilgængelighed for alle.
Fondens indsats bygger på udvikling af initiativer i partnerskaber og på den målrettede og langsigtede
indsats. Der er samtidig fokus på, at initiativerne tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag, og at
der samtidig genereres ny viden.
FN’s verdensmål, leave no one behind og en ny strategisk indsats
FN’s 17 verdensmål er en global fælles ramme for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det er en
dagsorden, som Bevica Fonden fokuserer på, og særligt den grundlæggende og tværgående værdiparameter ”leave no one behind. Det er en dagsorden, der falder naturligt sammen med fondens strategi og
indsatser.
Bestyrelsens strategiarbejde har derfor i 2019 haft fokus på, hvordan Bevica Fonden kan arbejde med
FN’s verdensmål og leave no one behind-agendaen, når det handler om mennesker med handicap.
Den vej, fonden har valgt at gå, er at styrke viden om universelt design, hvor universelt design handler
om at skabe ligeværdige løsninger for alle og dermed sikre, at alle tænkes med i indretningen af vores
samfund.
Bevica Fonden har derfor valgt at etablere et sekretariat, der i perioden 2020-2022 skal styrke viden
om universelt design og styrke universelt design som forskningsfelt.
Hovedaktiviteter i 2019
Der har i 2019 været en god udvikling i de igangværende samarbejder og projekter, og nye er kommet
til. Som eksempler kan nævnes:
Forskningscallet Når Bevægelse Bevæger, der blev lanceret i 2018 i samarbejde med Helsefonden og
Team Tvilling. Callet resulterede i et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og Trygfondens
Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Forskningsinstitutionerne skal bl.a. undersøge, hvad der
sker fysiologisk med kroppen for mennesker, der bevæges gennem andre, og hvad det betyder for deres
livskvalitet.
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Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed
og uafhængighed.

Bevica Fonden
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Beretning
Technology leaving no one behind er et nyt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, der handler
om, at de ingeniørstuderende skal se tilgængelighed og universelt design som en naturlig del af processen, når der udvikles nye tekniske løsninger. Projektet skal samtidig være med til at indarbejde ”leave no
one behind” i DTU’s strategi, forskning, uddannelse og iværksætteri.

GROWING mature human life er et projektforløb på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering (KADK), der handler om at skabe et inkluderende mindset hos de
unge med fokus på aldring, funktionsnedsættelse og universelt design. Projektforløbet indeholder 14
dages workshop for godt 150 studerende, udstilling af resultatet på Design Week i Milano og happening
på Folkemødet på Bornholm. GROWING udvikles i samarbejde med Fonden Ensomme Gamles Værn.
Bevica Fonden offentliggjorde i 2019 også planer om et boligprojekt i Kolding i samarbejde med Elsass
Fonden og Lejerbo. Planen er et boligfællesskab for unge, familier og seniorer både med og uden handicap. Ønsket er at sætte nye standarder for inklusion i boligbyggeriet og at bygge efter principperne i
universelt design. Det er også en del af målet, at den sociale inklusion skal få flere unge med bevægelseshandicap til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Fonden har i 2019 bevilget knap 16,4 mio. kr. Fondens bevillinger går på tværs af indsatsområderne,
men fordeler sig i runde tal med 6,5 til tilgængelighed (universel design), 5,8 til kroppen og 4,0 til arbejdsmarkedet.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er 115,9 mio. kr. Heraf er 16.341 t.kr. disponeret til bevillinger givet i 2019. Den forventede uddelingsramme for 2020 er 23 mio. kr.
Egenkapitalen er 559 mio. kr. Den bundne kapital udgør 40 mio. kr.
Bevica Fonden er administrator for Bevica Legater og har samarbejdsaftaler med andre eksterne fonde.
Derudover ejer fonden Bevica Innovation A/S, som er involveret i udviklingsselskaberne AnyBody Tech.
Principper for god fondsledelse
Bevica Fonden følger Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse, og fondens redegørelse
fremgår af fondens hjemmeside: https://bevica.dk/wp-content/uploads/Anbefalinger-for-god-fondsledelse_2019_Bevica-Fonden.pdf
Begivenheder efter balancedagen
Den verdensomspændende Coronavirus og indflydelse på aktiemarkedet har påvirket fondens værdipapirbeholdning negativt i 1. kvartal 2020.
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LAD LEGENE BEGYNDE er en platform på Experimentarium, der skal vise, at sport er for alle. Handicap
eller ej. LAD LEGENE BEGYNDE tager afsæt i De Olympiske Lege og De Paralympiske lege i Tokyo i 2020
og blev officielt indviet i januar 2020 af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. LAD LEGENE BEGYNDE er
en årsindsats, som kombinerer et testcenter, et tætpakket eventprogram og en olympisk by på toppen
af Experimentarium.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

t.kr.

2019

2018

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Andre driftsindtægter

1.189
-615
0

1.255
-654
105

Bruttoresultat
2 Administrationsomkostninger
3 Andre driftsomkostninger

574
-3.481
-1.522

706
-3.078
-1.161

-4.429
-571
121.794
-862

-3.533
1.149
28.019
-26.301

Resultat før skat
Skat af årets resultat

115.932
0

-666
0

Årets resultat

115.932

-666

Forslag til resultatdisponering
Uddelinger i året
Heraf anvendt af uddelingsramme
Overført til uddelingsramme
Overført resultat

16.341
-16.341
23.000
92.932

14.960
-14.960
15.000
-15.666

115.932

-666

Resultat af primær drift
Resultat af kapitalandel i tilknyttet virksomhed
4 Finansielle indtægter
5 Finansielle omkostninger
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

t.kr.

2019

2018

17.545

17.720

5.712

4.284

23.257

22.004

134
9.866

134
6.715

10.000

6.849

596.186

498.762

4.561

4.962

Kortfristede aktiver i alt

610.747

510.573

AKTIVER I ALT

634.004

532.577

40.000
35.511
483.439

40.000
28.773
390.507

558.950

459.280

16.715

17.646

16.715

17.646

8.413
31

8.956
0

8.444

8.956

Gældsforpligtelser
Kort del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
11 Anden gæld
Skyldige uddelinger

377
153
2.554
46.811

357
128
2.529
43.681

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

49.895

46.695

Gældsforpligtelser i alt

58.339

55.651

634.004

532.577

AKTIVER
Langfristede aktiver
6 Materielle aktiver
Grunde og bygninger
Finansielle aktiver
7 Kapitalandele i dattervirksomheder
Langfristede aktiver i alt
Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

PASSIVER
8 Egenkapital
Grundkapital
Overført uddelingsramme
Overført resultat
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
9 Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt
10 Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitut
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

1
12
13
14

Anvendt regnskabspraksis
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualforpligtelse
Transaktioner med nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Bevica Fonden for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

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 tilknyttet virksomhed måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi
opgjort efter moderfondens regnskabspraksis.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttet 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 til nettorealisationsværdien.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
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1

Bevica Fonden
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner indregnes på baggrund af en årlig opgørelse,
der afspejler udviklingen i bestanden. Ændringen i forpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen.
Uddelinger

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

t.kr.

2

2019

2018

1.818
206
1.337
120

1.580
228
995
275

3.481

3.078

2.279
14
-475

2.042
13
-475

1.818

1.580

1.033
680

990
680

1.713

1.670

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2

2

Antal ansatte

4

4

Administrationsomkostninger
Gager og bestyrelseshonorar
Husleje, Fondenes Hus
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

Herudover har to medlemmer af fondens bestyrelse modtaget bestyrelseshonorar på 105 t.kr. (2018:
105 t.kr.) fra datterselskabet Bevica Innovation A/S.

12

Penneo dokumentnøgle: GIYDK-QSEEL-FEOG6-XLHD8-NN6JM-Z63VW

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.

Bevica Fonden
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december

t.kr.

3

4

5

6

Andre driftsomkostninger
Refusion til Moderniseringsstyrelsen vedrørende tjenestemandspensioner
Regulering af regnskabsmæssig hensættelse til tjenestemandspensioner

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

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til kreditinstitutter
Kursregulering af værdipapirer
Forvaltningsgebyrer

2019

2018

2.453
-931

2.612
-1.451

1.522

1.161

8.126
0
4
34.218
79.446

8.028
6
1
19.984
0

121.794

28.019

428
0
434

278
25.512
511

862

26.301

Materielle aktiver
t.kr.

Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang
Afgang

18.617
0
0

Kostpris 31. december 2019

18.617

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019
Afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december 2019
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

-897
-175
0
-1072
17.545
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Noter

Bevica Fonden
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Kapitalandele i dattervirksomheder
2019
20

2018

Kostpris 1. januar
Tilgang

23.000
2.000

23.000
0

Kostpris 31. december

25.000

23.000

Værdireguleringer 1. januar
Andel af årets resultat
Regulering af mellemregning

-18.716
-572
0

-19.865
1.149
0

Værdireguleringer 31. december

-19.288

-18.716

5.712

4.284

t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Hovedtal for fondens dattervirksomhed pr. 31. december 2019:

8

Navn og hjemsted (t.kr.)

Ejerandel

Egenkapital

Årets
resultat

Bevica Innovation A/S

100 %

6.568

284

Grundkapital

Uddelingsramme

Overført
resultat

I alt

Saldo 1. januar 2019
Årets faktiske uddelinger
Overført, jf. resultatdisponering
Tilbageførte uddelinger, tidl. år

40.000
0
0
0

28.773
-16.341
23.000
79

390.507
0
92.932
0

459.280
-16.341
115.932
79

Saldo 31. december 2019

40.000

35.511

483.439

558.950

2019
20

2018

17.646
-931

19.097
-1.451

16.715

17.646

Egenkapital
t.kr.

t.kr.

9

10

Hensatte forpligtelser
Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd 1. januar
Årets regulering

Langfristet gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter, der forfalder efter 5 år fra balancedagen, udgør 6.310 t.kr.
Langfristet anden gæld, der forfalder efter 5 år fra balancedagen, udgør 0 t.kr.
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7

Bevica Fonden
Årsrapport 2019

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

12

Anden gæld
Skyldig refusion vedr. tjenestemandspensioner
Øvrige skyldige omkostninger

2018

1.763
791

1.783
746

2.554

2.529

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 8.347 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 17.545 t.kr. Herudover er givet pant i grunde
og bygninger for gæld til realkreditinstitutter på 9.569 t.kr. vedrørende lån med fuld ydelsesstøtte.

13

Eventualforpligtelse
Fonden har indgået huslejekontrakt, som er opsagt med fraflytning pr. 30. april 2020. Huslejeforpligtelsen udgør 42 t.kr.
Fonden har bundet sig til at investere for 1.350 t.EUR, svarende til 10.084 t.kr. i investeringsforeningen SICAV-RAIF. Pr. 31. december 2019 har selskabet indbetalt 389 t.EUR, svarende til 2.909 t.kr.
Investeringsforeningen har således mulighed for at opkræve yderligere 961 t.EUR, svarende til 7.176
t.kr.

14

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 2019 er følgende:
Fonden har udbetalt vederlag til direktion og bestyrelse, hvilket er oplyst i note 2.
Fonden har derudover et løbende mellemværende med Bevica Innovation A/S, som pr. 31. december
2019 udgjorde 134 t.kr. i fondens favør. Mellemværendet er forrentet med 5 % p.a., og tilskrevne renter
i 2019 udgør 6 t.kr.
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