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Ledelsespåtegning:
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for indsamling Fondens
vedtægtsbestemte formål, for perioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Fonden til fremme
af antroposofisk kulturel virksomhed.

Vi anser regnskabet for indsamlingen til Fondens vedtægtsbestemte formål, for udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelsen nr. 820 af 27.
juni 2014
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af fondens indsamling i
perioden 01. januar 2020 - 31. december 2020
Undertegnede er ansvarligefor indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er
foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsoven og indsamlingsbekendtgøresen, jf
bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3.

I Bestyrelsen:
Virum den 28. september 2021

__________________________
Ellen Thuesen
Formand

___________________________
Henriette Alsbæk
Bestyrelsesmedlem

__________________________
Jess Thiersen
Bestyrelsesmedlem

___________________________
Søren Toft
Sekretær
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Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser, og
den anvendte regnskabspraksis som beskrevet på side 6.
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Den uafhængige revisors erklæring på regnskabet for "Offentlig indsamling", journalnr. 20700-002444
Til Indsamlingsnævnet
Vi har for Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed, revideret regnskabet efter
afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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 opgørelse". 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning
distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse
og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med
generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for fonden og Indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed ansvar for opgørelsen
Fonden har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Fonden har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som fonden anser for nødvendig for at
udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed er ansvarlig for at overvåge
regnskabsaflæggelsesprocessen.
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Regnskabet udviser en samlet indtægt på 76.781 kr. og et resultat på 68.780 kr. Fonden har
udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27.
juni 2014.
Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 01.
januar 2020 - 31. december 2020, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Det er
endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen 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 e 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 enkelt vis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

,GHQWLILFHUHURJYXUGHUHUYLULVLNRHQIRUY VHQWOLJIHMOLQIRUPDWLRQLRSJ¡UHOVHQXDQVHWRPGHQQH
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.

2SQnUYLIRUVWnHOVHDIGHQLQWHUQHNRQWUROPHGUHOHYDQVIRUUHYLVLRQHQIRUDWNXQQHXGIRUPH
revision shandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af indsamlingens interne kontrol.
7DJHUYLVWLOOLQJWLORPGHQSUDNVLVVRPHUDQYHQGWDI)RQGHQWLOIUHPPHDIDQWURSRVRILVNNXOWXUHO
virksomhed er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
fonden har udarbejdet, er rimelige.
Vi kommunikerer med Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed om blandt andet 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.

Kongens Lyngby, den 28. september 2021
Aage & Povl Holm I/S
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Cvr. Nr.: 14 75 98 40

___________________________
Arne Jakobsen, MNE7731
Statsautoriseret revisor
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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:
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Årsberetning 2020:
Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed har i kalenderåret 2020 indsamlet et
EHO¡ESnNUIUDIRUVNHOOLJHELGUDJ\GHUH´WLOXGGHOLQJ´HIWHUIRQGHQVPHJHWEUHGH
formålsparagraf, at fremme antroposofisk kulturel virksomhed.

Goetheanum i Schweiz er et eksempel på dette. Det er det internationale centrum for den
verdensomspændende Goetheanum-aktivitet, som de danske projekter er i familie med, hver på
deres måde. Vores fokus ligger på danske projekter.
Vi har støttet GHGDQVNHVWHLQHUVNROHUVNRQIHUHQFHRP´0HGLHP\QGLJKHG´, der blev afholdt 24.-26.
september 2020. Ordet er nyt og betegner et mål for undervisningen i IT og digitale medier, ikke
kun for steinerskolerne, men faktisk for hele den danske undervisningssektor. Aktualiteten af dette
understreges af den udbredte skærmundervisning i Corona-tiden 2020-21 også for børn, der endnu
ikke er mediemyndige.
Vi har også støttet en mindre ombygning på den biodynamiske Hedeagergård i Vestjylland, så
lejrskole-faciliteterne for besøgende skoleklasser blev forbedret.
Disse tre store projekter nævnes stedfortrædende for de i alt 28 projekter, som vi har støttet med i alt
437.268 kr. Se det detaljerede fondsregnskab 2020 på vores hjemmeside www.fondentilfremme.dk

Vi støtter meget gerne bredt, fortrinsvis til danske projekter; men vi støtter som nævnt også
europæiske projekter som led i den internationale Goetheanumbevægelse.
Det ses af tallene for projektstøtte i 2020, at det kun har været muligt at støtte så meget, fordi vi har
modtaget en stor arv i 2017. Den er vi godt i gang med at bruge.
Indsamling 2020 og projektstøtte i 2021:
Indsamlingen i 2020 gav et nettoresultat på 68.780 kr. Det vil blive uddelt i 2021 til en lang række
af projekter efter lignende retningslinjer som i år 2020. Se vores hjemmeside
http://fondentilfremme.dk/2021/Proj2021.html
Tak
Vi takker de mange bidragydere for den viljesimpuls, som deres bidrag er et udtryk for. Der er et
tilstrækkeligt antal personer, der mener, at antroposofisk kulturel virksomhed er almennyttigt i
samfundet.
Bestyrelsen for fonden:
Ellen Thuesen (formand), Jess Thiersen, Henriette Alsbæk og Søren Toft.
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Indsamling 2019 og projektstøtte i 2020:
I perioden 20. februar 2019 til 31. dec 2019 indsamlede vi i alt 47.395 kr. Netto 45.764 kr. Dette
beløb blev i 2020 uddelt sammen med en del af fondens formue til 28 forskellige projekter,
fortrinsvis i Danmark. De få internationale projekter er alle administreret fra et EØS land.

Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed

6

Anvendte regnskabsprincipper
Indsamlingsregnskabet for Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed er aflagt i
overensstemmelse med fondens vedtægter samt efter fondslovens regler om god regnskabsskik for
ikke- erhvervsdrivende fonde og visse foreninger.
Resultatopgørelsen

Indtægter:
Indtægter indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå fonden og
disse fordele kan måles pålideligt.
Indtægter omfatter donationer.
Direkte omkostninger:
Som indsamlingsens direkte omkostninger indregnes revisor og gebyr.
Finansielle poster:
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede
kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Da fonden er skattefri, idet den udelukkende er almennyttig og almenvelgørende, og den ikke har
erhvervsmæssig indkomst, afsættes der ikke skat af årets resultat.
Balancen
Likvider:
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3
måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er
ubetydelige risici for værdiændringer.
Skyldige omkostninger:
Skyldige omkostninger omfatter kendte og ikke betalte udgifter pr. periodens afslutning.
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Generelt om indregning og målig:
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er
erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
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Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed
Indsamlingsregnskabet for perioden 01. januar 2020 - 31. december 2020

Indsamlede beløb fra bidragsydere
Bidrag fra fonden
Indtægter i alt

73.155
3.626
76.781

Gebyr mv.
Revisor
Direkte omkostninger i alt

-2.756
-4.375
-7.131

Renteudgifter
Renteindtægter
Finansielle indtægter og udgifter
PERIODENS RESULTAT

-870
0
-870
68.780

Balance for perioden 31. december 2020
31. december 2020
Aktiver:
Periodisering
Likvide beholdninger

0
73.155

AKTIVER I ALT

73.155

Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital 01/01 2020, herunder tidligere indsamlede midler
Fra tidligere indsamlinger samt fondens formue
Periodens resultat af den foretagne indsamling
Egenkapital i alt

Skyldige omkostninger
Kortfristet gæld i alt
PASSIVER I ALT

352.126
-352.126
68.780
68.780

4.375
4.375
73.155
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Ellen Thuesen

Søren Christian Toft

Formand

Sekretær
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Jess Thiersen
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