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Ledelsens regnskabspåtegning 

 
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for 

Fugleværnsfonden. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler. 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

København, den 2. april 2011 
     

   

 

  

Elise Frydensberg 

Direktør 

    

   

 

  

Bestyrelsen     

   

 

  

Martin Iversen 

Formand 

 Lennart Ricard 

Næstformand 

 Henrik Knuth-Winterfeldt 

 

 

    

Christian Hjorth  Henning Nøhr  Ole Have Jørgensen 

 

 

    

Jonna Odgaard  Henrik Nepper-Christensen  Peter Friis Møller 

 

 

    

Nils-Erik Norsker  Torben Bøgeskov  Martin Kviesgaard 
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Den uafhængige revisors påtegning 

 
 

Til bestyrelsen for Fugleværnsfonden 
Vi har revideret årsregnskabet for Fugleværnsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter samt 
ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset 
fondens særlige forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold, og en ledelsesberetning, der 
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige 
forhold. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne. 
 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores 
revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder 
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, 
samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og 
ledelsesberetningen. 
 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsperioden 1. 
januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold 
samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven tilpasset fondens særlige forhold.  
 
 
København, den 2. april 2011 

 
 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
 
Christian Dalmose Pedersen 
statsautoriseret revisor 
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Fondsoplysninger 
 
Fugleværnsfonden 
Vesterbrogade 138-140 
1620 København V 
 
Telefon: 33 28 38 39 
 
Hjemmeside: www.fuglevaernsfonden.dk 
 
E-mail: fvf@dof.dk 
 
CVR nr. 10 38 43 89 
 
Stiftet: 13. maj 2006 
 
Hjemsted: Købehavn 
 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 
 
 
Formål 

Fondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at 
medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at 
foranstalte naturformidling fra fondens reservater. 
 
Bestyrelse 
Martin Iversen, formand 
Lennart Ricard, næstformand 
Henrik Knuth-Winterfeldt 
Christian Hjorth 
Henning Nøhr 
Ole Have Jørgensen 
Jonna Odgaard 
Henrik Nepper-Christensen 
Peter Friis Møller 
Nils-Erik Norsker 
Torben Bøgeskov 
Martin Kviesgaard 
 
Direktion 
Elise Frydensberg 

 
Revision 
Deloitte, statsautoriseret revisionsselskab 
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Beretning 

Fugleværnsfondens formål er at købe og drive fugle- og naturreservater og formidle oplevelser fra disse 
reservater.  
 
Fondens nettoomsætning (erhvervsindkomst), som primært stammer fra indtægter i forbindelse med 
afgræsning af engarealer, udgør tkr. 975 i 2010. Årsagen til den store stigning ift. året før skyldes, at 
Fugleværnsfonden er overgået til økologisk drift og dermed kan hjemtage nogle særlige landbrugstilskud 
målrettet dette. Afgræsningen er et vigtigt led i den naturpleje, der finder sted i mange af reservaterne, 
med henblik på at forbedre fuglenes vilkår, herunder især de truede og sårbare fugles levevilkår. 
 
Af anden indkomst hidrører tkr. 1.448 fra fonde og legater m.v. 
 
Indtægten fra støttebidrag og gavebreve er steget lidt i forhold til året før og andrager tkr. 578, mens 
indtægt fra arv udgør kr. 2,242 mio. Finansielle indtægter er faldet til tkr. 251 på grund af kursregulering, og 
i alt udgør anden indkomst kr. 4,8 mio. Til dækning af administrationsomkostninger er anvendt tkr. 790. 
 
Årets resultat blev på kr. 5,2 mio. Resultatet er tkr. 276 lavere end forventet, hvilket skyldes negative 
kursreguleringer og uforudsete merudgifter til et nyt fugletårn i Nivå Bugt Strandenge. Af årets resultat er 
kr. 4,8 mio. anvendt eller reserveret til naturpleje, projekter på reservaterne og formidling i henhold til 
fondens formål.  
 
Fugleværnsfonden har ikke erhvervet nye arealer i 2010 og ved udgangen af året ejer og administrerer 
fonden i alt 861 hektar fordelt på 20 reservater. 
 
Fugleværnsfonden har i 2010 været partner i to større EU-støttede projekter. I samarbejde med Faaborg-
Midtfyn Kommune og Karen Krieger Fonden har Fugleværnsfonden sikret et stort tilskud fra EU’s LIFE + 
pulje til at udvide reservatet Bøjden Nor med 25 hektar tilstødende agerland. Viber, klyder og terner har nu 
udsigt til bedre ynglemuligheder i løbet af de næste 3 – 4 år, hvor genopretningen forventes afsluttet.  EU 
har givet et tilskud til projektet på kr. 4,3 mio. 
 
Fugleværnsfonden har i 2010 søgt om yderligere midler fra LIFE+ puljen til genopretning af Sølsted Mose i 
Sønderjylland, og også her er kommunen en vigtig samarbejdspartner. Fugleværnsfonden er i dialog med 
EU om en imødekommelse af ansøgning. 
 
Det EU-støttede formidlingsprojekt Baltic Flyway kom godt i gang i 2010. Der har været afholdt flere møder 
og ture med vores tyske og danske partnere. Projektet er et INTERREG projekt og et af projektets 
hovedformål er at sikre en gensidig erfaringsudveksling vedrørende naturpleje og formidling hen over 
Femern Belt. Fugleværnsfondens to reservater Saksfjed/Hyllekrog og Nyord indgår i projektet. 
 
Fugleværnsfondens 13 lokale, frivillige arbejdsgrupper, hvor i alt ca. 220 medlemmer af Dansk Ornitologisk 
Forening er organiseret, har udført en lang række praktiske opgaver i det forløbne år i form af slåning med 
le på engarealer i reservaterne, fældning, overvågning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter og mange 
andre aktiviteter. 
  
Fugleværnsfondens naturvejleder har i årets løb udarbejdet flere nye foldere. En turfolder med en oversigt 
over alle de ture og arrangementer, der afholdtes i løbet af året, så i 2010 dagens lys for første gang. I alt 
124 ture og Åbent Hus arrangementer blev afholdt af fondens naturvejleder og af de lokale, frivillige 
arbejdsgrupper. En længe ønsket informationsfolder med en generel introduktion til Fugleværnsfonden 
samt to årstidsfoldere om Nivå Bugt Strandenge og en folder om Stubbe Sø er også blevet færdige i 2010. 
 
Årets nettoresultat efter anvendelse af midler til fondens formål blev tkr. 407, der overføres til frie 
reserver. Pr. 31. december 2010 udgjorde den samlede egenkapital kr. 10,0 mio., heraf kr. 5,0 mio. frie 
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reserver. Egenkapitalen skal modsvare fondens langsigtede mål for reservaterne, sikre mulighed for 
relevante opkøb og samtidig være en buffer til imødegåelse af den usikkerhed, der er om indtægter og 
udgifter, når fondens aktiviteter er afhængige af gaver, arv og fondsmidler. Det er fortsat målet, at 
egenkapitalen skal øges. Fugleværnsfondens strategi og mål fremgår af fondens hjemmeside 
www.fugleværnsfonden.dk 
 
Fugleværnsfondens bestyrelse vil gerne takke medarbejdere og frivillige for det store engagement i 2010 og 
alle fonde og andre, som har bidraget med støtte i det forløbne år. En særlig tak skal rettes til følgende 
donatorer: 
 

 15. juni Fonden 

 Arne Svend Otto Sønderberg Frederiksens Fond 

 Augustinus Fonden 

 Bodil Pedersen Fonden 

 Fabrikant Chas. Otzens Fond 

 Fabrikant Mads Clausens Fond 

 Flemming G.L. Petersens Fond 

 Friluftsrådets Tips- og Lottomidler 

 Frimodt-Heineke Fonden 

 Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat 

 FødevareErhverv, Natur- og Miljøprojekter 

 Gerda og Otto Kierulff’s Familielegat 

 Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrop’s Mindelegat 

 Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 

 Lemvigh-Müller Fonden 

 Martin Pedersens Mindelegat 

 Oticon Fonden 

 Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 
 
Der er ikke sket nogen begivenheder med væsentlig betydning for fondens økonomi efter status. 
 
For det kommende år forventes et resultat omkring nul. 
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Årsregnskab 1. januar til 31. december 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten fra Fugleværnsfonden for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder tilpasset fondens forhold. 
 
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, herunder værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver 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. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 

Resultatopgørelsen 

 
Bidrag fra fonde og legater 
Modtagne tilskud henføres resultatmæssig til den periode, der fremgår af de pågældende 
bevillingsskrivelser. Modtagne/bevilgede tilskud vedrørende bestemte projekter, der ikke er afsluttet i 
regnskabsåret, periodiseres således, at det i året indtægtsførte tilskud svarer til de afholdte omkostninger. 
 
Gaver og arvemidler 
Gaver og arvemidler indtægtsføres enten i det omfang, fonden har erhvervet endelig ret til indtægterne 
eller i det omfang, at det er sandsynliggjort, at endelig ret er erhvervet for så vidt angår faktisk modtagne 
midler. 
 
Administration 
Administration omfatter omkostninger til gager, administration og lokaler m.v. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v. 
 
Fondsskat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer direkte på egenkapitalen. 
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Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan 
foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse 
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge 
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år anvendes en skattesats på 
25 %. 
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Balancen 

 
Materielle anlægsaktiver 
Naturreservater og bygninger i reservater, indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er som udgangspunkt kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
For så vidt angår reservater og bygninger heri foretages nedskrivning af hele kostprisen under hensyntagen 
til, at disse henligger uden væsentligt indkomstgrundlag. Nedskrivningen indgår som en del af 
disponeringen af fondens resultat. 
 
Der foretages lineære afskrivninger vedr. øvrige aktiver baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider: 
 
Indretning af lejede lokaler    1-5 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   1-5 år 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og værdireguleringer foretages over 
resultatopgørelsen under finansielle poster. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 

 

  Realiseret 2010 Realiseret 2009 

  kr. tkr. 

    

Noter    

1 Nettoomsætning (erhvervsindkomst) 975.334 721 

    

 Bidrag fra fonde og legater, mv. 1.448.246 721 

 Gaver 578.195 510 

 Arvemidler 2.242.261 2.923 

2 Andre indtægter 534.260 364 

    

 Indtægter i alt 5.778.296 5.239 

 Administrationsomkostninger -789.850 -676 

    

 Resultat af primær drift 4.988.446 4.563 

    

3 Finansielle indtægter, netto 250.895 567 

    

 Resultat før skat 5.239.341 5.130 

    

 Fondsskat 0 0 

    

      

 ÅRETS RESULTAT 5.239.341 5.130 

    

 der disponeres således:   

    

 Udgifter afholdt/reserveret med henblik på 
formålsopfyldelse: 

  

4 Reservater: Pleje og udvikling 4.493.727 4.309 

 
Formidling og fundraising 338.408 276 

 
Værdiregulering, anskaffelse af ejendom 0 50 

 
Overførsel til næste år 407.206 495 

    

  5.239.341 5.130 
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Noter  år 2010 år 2009 

 

 kr. tkr. 

    

 AKTIVER   

    

 ANLÆGSAKTIVER   

    

 Materielle anlægsaktiver   

5 Ejendomme 1 0 

6 Driftsmateriel og inventar 1 0 

    

 Materielle anlægsaktiver, i alt 2 0 

    

7 Værdipapirer 10.149.592 9.756 

    

 Finansielle anlægsaktiver 10.149.592 9.756 

    

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.149.594 9.756 

    

 Tilgodehavender 2.256.060 926 

    

 Tilgodehavender 2.256.060 926 

    

 Likvide midler 365.611 700 

    

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.621.671 1.626 

    

 AKTIVER I ALT 12.771.265 11.382 
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Noter  år 2010 år 2009 

 

 kr. tkr. 

    

 
PASSIVER 

  

     EGENKAPITAL   

8 Grundkapital 5.000.000 5.000 

9 Uddelingsfond 4.993.260 4.586 

    

 EGENKAPITAL I ALT 9.993.260 9.586 

    

 HENSATTE FORPLIGTELSER   

10 Hensættelse til opfyldelse af fondens formål 2.238.014 1.198 

    

 HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 2.238.014 1.198 

    

    

 Fondsskat 0 0 

 Leverandører og skyldige omkostninger 539.991 598 

    

 Kortfristede gældsforpligtelser 539.991 598 

    

 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 539.991 598 

    

 PASSIVER I ALT 12.771.265 11.382 

    

    

11-12 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser   

13 Øvrige noter   
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Balance 

 

Noter 

 

Noter 
 

År 2010 År 2009 

  
kr. tkr. 

    1 Erhvervsindkomst 

   MVJ tilskud, omlægning til økologisk 
landbrug, græsning, rørskær, mv. 

975.334 721 

  975.334 721 

    

    

2 Andre indtægter   

 Friluftsrådet, Naturvejleder 220.000  

 Momskompensation 261.399  

 DOF tilskud 32.000  

 Diverse støttebidrag mv. 20.861  

    

  534.260 364 

    

    

3 Finansielle indtægter, netto   

 Renter, pengeinstitutter 736 9 

 Renter, obligationer og investeringsbeviser 430.396 459 

 Urealiseret kursgevinst/tab, obligationer -180.237 46 

 Urealiseret kursgevinst/tab, 
investeringsforeningsbeviser 

0 53 

    

  250.895 567 

    

    

4 Reservater: Pleje og udvikling   

 Reservatudgifter 4.493.727 4.309 

    

  
4.493.727 4.309 
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Noter 
 

År 2010 År 2009 

  
kr. tkr. 

    5 Ejendomme   

 Anskaffelsessum 1. januar 9.144.778 9.094 

 Tilgang 0 50 

 Anskaffelsessum 31. december 9.144.778 9.144 

    

 Akk. Nedskrivninger 1. januar 9.144.777 9.094 

 Nedskrivning 0 50 

 Akk. Nedskrivninger 31. december 9.144.777 9.144 

    

 Balanceværdi 31. december 1 0 

    

    

 

Ved bedømmelse af værdiansættelsen må 
hensyn tages til, at ejendommene henligger 
som fuglereservater. 

  

  

 

 

 

Ejendomme omfatter Hektar 

 

 

  

 

 

Gundsømagle Sø, Nordsjælland 60,0 

 

 

Ravnstrup Sø, Sydsjælland 9,5 

 

 

Ægholm, nord for Møn 1,8 

 

 

Nyord ved Møn 186,0 

 

 

Nakskov Indrefjord, Vestlolland 10,0 

 

 

Gulstav Mose, Sydlangeland 7,0 

 

 

Tryggelev Nor, Sydlangeland 170,0 

 

 

Roholm, Odense Fjord 1,0 

 

 

Søgård Mose, Sønderjylland 17,3 

 

 

Sølsted Mose, Sønderjylland 80,0 

 

 

Stormengene, Rømø 36,0 

 

 

Stubbe Sø, Djursland 24,0 

 

 

Bøvling Klit, Vestjylland 6,5 

 

 

Agerø, Mors 27,5 

 

 

Råbjerg Mose, Nordjylland 0,5 

 

 

  

 

 

Ejendomme, i alt 637,1 

 

    

    

 

Udover forannævnte ejendomme administrerer fonden følgende af Karen Krieger-
Fonden ejede reservater: Bøjden Nor (14 hektar), Barup Sø (26 hektar) og 
Saksfjed/Hyllekrog (163 hektar), det af Aage V. Jensens Fonde ejede reservat: 
Vaserne (14 hektar) samt det af Den Hageske Stiftelse ejede reservat: Nivå Bugt 
Strandenge (8 hektar). 
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    6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   

 Kostpris 1. januar 1 0 

 Tilgang 0 0 

 Afgang 0 0 

 Kostpris 31. december 1 1 

    

 Afskrivninger 1. januar 0 0 

 Årets afskrivninger 0 0 

 Afskrivninger 31. december 0 0 

    

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 1 0 

    

 

   

7 Værdipapirer   

 Obligationer 8.092.888 7.678 

 Investeringsforeningsbeviser 2.056.705 2.078 

    

  10.149.593 9.756 

    

8    

 Grundfond   

 Saldo 1. januar 5.000.000 5.000 

    

    9 Uddelingsfond   

 Saldo 1. januar 4.586.254 4.091 

 Overført i henhold til resultatdisponering 407.206 495 

    

 Saldo 31. december 4.993.260 4.586 

    

  

      

    

    

10 Hensættelse til opfyldelse af fondens formål   

 Hensættelse 1. januar 1.198.249 1.221 

 Modtaget i året 2.422.811 1.369 

 Anvendt i året -1.383.046 -1.392 

    

 Hensættelser 31. december 2.238.014 1.198 

    

    

11 Sikkerhedsstillelser   

 Ingen   
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12 Eventualforpligtelser   

 Ingen   

    

    

13 Medarbejderforhold   

 Fonden har i 2010 i gennemsnit beskæftiget 
4,5 medarbejdere (2009: 4,1) 

  

    

 Gager mv. har omfattet   

 Gager 1.916.819 1.740 

 Pensionsbidrag 164.588 158 

 Sociale ydelser 41.524 37 

 Hensættelse vedrørende feriepenge, ændring 35.000 25 

    

  2.157.931 1.960 

 


