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Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Ledelsespåtegning
Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Betaniaforeningen i Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen til de særlige
regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
egenkapitalopgørelse og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Ove Skjødt Sørensen
formand

Anders Kyst
næstformand

Kathrine Holm

Mat hias Aaen Thuesen

J eanette Holm

Peter Fredsby

Penneo dokumentnøgle: SHCYS-VP3KF-SG3LI-72E5E-IL4Q2-M101E

Aarhus, den 21. marts 2018
Bestyrelse:
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Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Betaniaforeningen i Danmark
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Betaniaforeningen i Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven under hensyntagen til de
særlige regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen t il de
særlige regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde.

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 under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde. 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 foreningens 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 .
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Grundlag for konklusion

Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

I·dentificerer 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.

►

T
· ager 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.

►

K
· onkluderer 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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 21. marts 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr . 30 7 0 02 28

Henrik Pungvig Jensen
statsaut. revisor
mne24825

4

Penneo dokumentnøgle: SHCYS-VP3KF-SG3LI-72E5E-IL4Q2-M101E

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:

Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningen ejer følgende ejendomme:
Ejendommen mat r.nr. 1780 AV Aarhus bygrunde, beliggende Hjarnøgade 3-5, 8000 Aarhus C
Ejendommen matr.nr. 12 AC, Frederiksberg, beliggende Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg
Foreningen driver ejendommen, Hjarnøegade 5 i Aarhus, og ejendommen på Frederiksberg stilles til rådighed for Den Selvejende Institution Betaniahjemmet på Frederiksberg.
Betaniahjemmet på Frederiksberg driver plejehjem efter indgået driftsoverenskomst med Frederiksberg
Kommune. Der er indgået en huslejeaftale med Betaniahjemmet på Frederiksberg. Huslejeindtægten reguleres årligt.
Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat på 1.609 t .kr. anses for tilfredsstillende.
Penneo dokumentnøgle: SHCYS-VP3KF-SG3LI-72E5E-IL4Q2-M101E

Udlejningsejendommen, Hjarnøegade 5 har givet et resultat før renter og afskrivninger på 2.415 t.kr.
Redegørelse for fondsledelse

Foreningen efterlever de lovmæssige krav i årsregnskabslovens §77 a om god fondsledelse, og følger
anbefalingerne om god fondsledelse. Der henvises til foreningens hjemmeside:
http:/ / betaniaforeningen.dk
Uddelinger

Bestyrelsen tilstræber, at udbetaling af eksterne uddelinger ikke overstiger de afsatte midler, og at
fremtidige årlige afsatte beløb tilpasses i overensstemmelse med forventningerne til forestående uddelinger.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtrådt begivenheder, der har væsentlig indflydelse på foreningens finansielle stilling pr. 31. december 2018.
Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
Ove Skjødt Sørensen, formand, præst
Anders Kyst, næstformand, pensioneret lægelig direktør
Kathrine Holm, arkitekt MAA
Mat hias Aaen Thuesen, sekretær, Ph.d.
J eanette Holm, erhvervschef
Peter Fredsby, funkt ionschef
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert tredje år, således at der er to på valg hvert år. Det skønnes,
at bestyrelsens samlede kompetence er i god overensstemmelse med bestyrelsens arbejdsopgaver, og
at bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige i forhold til fondens stifter og eksterne samarbejdspartnere.
Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december

Note

kr.

20 1 8

20 1 7

Nettoomsætning
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger

6.371.366
-2.509.492
-157.578

6.249.034
-2.818.968
-998.912

Bruttoresultat
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

3.704.296
-1.005.671

2.431.154
-949.523

Resultat før renter
2 Finansielle indtægter
3 Finansielle omkostninger

2.698.625
39.261
-1.128.526

1.481.631
82.374
-1.072.136

Resultat før skat
Skat af årets resultat

1.609.360
0

491.869
0

Årets resultat

1.609.360

491.869

0
2.615.031
-1.005.671

255.246
1.186.146
-949.523

1.609.360

491.869

Resultatdisponering
Henlagt til fremtidige uddelinger
Overført til dispositionsfond
Overført til øvrige reserver
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december

Note

kr.

20 1 8

20 1 7

85.042.746

86.048.417

1.517.875

1.597.644

86.560.621

87.646.061

14.922
57.129

84.377
55.108

72.051

139.485

Likvide beholdninger

11.429.322

9.983.134

Omsætningsaktiver i alt

11.501.373

10.122.619

AKTIVER I ALT

98.061.994

97.768.680

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Reserver for opskrivninger
Dispositionsfond
Henlagt til uddelinger

5.250.000
50.238.970
5.341.924
147.580

5.250.000
51.244.641
2.726.893
500.000

Egenkapital i alt

60.978.474

59.721.534

34.746.363

35.820.304

34.746.363

35.820.304

896.840
1.038.533
338.349
52.975
6.660
3.800

712.076
1.007.051
324.184
102.485
77.246
3.800

2.337.157

2.226.842

Gældsforpligtelser i alt

37.083.520
10

38.047.146

PASSIVER I ALT

98.061.994

97.768.680

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
4 Grunde og bygninger
Finansielle anlægsaktiver
5 Andre værdipapirer og kapitalandele
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
6 Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristede gældsforpligtelser
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Deposita
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1
7
8
9
10

Anvendt regnskabspraksis
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Ledelsesvederlag
Legatarfortegnelse

7

Penneo dokumentnøgle: SHCYS-VP3KF-SG3LI-72E5E-IL4Q2-M101E

Balance

Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Egenkapitalopgørelse

Saldo 1. januar 2018
Regulering primo
Korrigeret pr. 1. januar 2018
Overført, jf. resultatdisponering
Årets uddelinger
Saldo 31 . december
2018

Grundkapital

Dispositionsfond

Henlagt til
senere
uddelinger

I alt

5.250.000
0

48.955.361
2.289.280

5.016.173
-2.289.280

500.000
0

59.721.534
0

5.250.000

51.244.641

2.726.893

500.000

59.721.534

0
0

-1.005.671
0

2.615.031
0

0
-352.420

1.609.360
-352.420

5.250.000

50.238.970

5.341.924

147.580

60.978.474
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kr.

Reserve for
opskrivninger

Reserve for opskrivninger vedrører primært opskrivning på ejendomme.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Betaniaforeningen i Danmark for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav til regnskabsklasse B og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse
Nettoomsætning

Nettoomsætning vedrører huslejeindtægter vedrørende ejendomme.
Husleje indtægtsføres i overensstemmelse med indgåede huslejeaftaler.
Vareforbrug

Vareforbrug omfatter ejendomsudgifter, herunder udgifter til renovation, vicevært, vedligeholdelse,
ejendomsskatter og lign.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter
herunder administrationshonorar, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Skat af årets resultat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages fradrag for uddelinger og hensættelse til konsolidering samt skattemæssige hensættelser til fremtidige almennyttige uddelinger.
Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelse til senere almennyttige uddelinger. Det er
derfor muligt at reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul i opgørelsen af den skattepligtige
indkomst ved at foretage en skattemæssig hensættelse til senere uddeling.

Resultatdisponering
Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til uddelinger og konsolidering.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Materielle anlægsaktiver

Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris.
Grunde og bygninger måles til dagsværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på
grunde.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret t et som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger 50 år
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.
Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer måles til børskurser med værdiregulering i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede t ab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital

Fondens egenkapital er opdelt i virksomhedskapital, reserve for opskrivninger, disponibel kapital og henlagt til senere hævninger.
Grundkapital

Virksomhedskapital svarer til den indskudte grundkapital ved foreningens stiftelse.
Reserve for opskrivninger

Opskrivninger på foreningens ejendomme er bundet i reserve for opskrivninger under egenkapitalen reduceres med udskudte skatteforpligtelse.
Disponibel egenkapital

Foreningens disponible egenkapital består af overført andel af resultater for året og tidligere år, som
endnu ikke er uddelt.
Disponibel egenkapital disponeres i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.
Henlagt til senere uddelinger

Uddelinger, som bestyrelsen har besluttet før balancedagen, men som ikke er oplyst til modtager, indregnes på en særskilt linje benævnt "Henlæggelse til senere uddelinger" under den disponible egenkapital.
Gæld til realkreditinstitutter

Prioritetsgæld måles til nominel restgæld.
Uddelinger

Uddelinger medt ages i årsrapport en, når bestyrelsen har godkendt uddelingen.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december

kr.

2

3

4

Finansielle indtægter
Renteindtægter
Dagsværdireguleringer
Øvrige finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger
Dagsværdireguleringer
Øvrige finansielle omkostninger

20 1 7

39.261
0
0

68.942
10.623
2.809

39.261

82.374

1.053.525
75.001
0

1.071.095
0
1.041

1.128.526

1.072.136

Materielle aktiver
kr.

Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang

34.803.776
0

Kostpris 31. december 2018

34.803.776

Opskrivninger 1. januar 2018
Årets opskrivninger

54.945.920
0

Opskrivninger 31. december 2018

54.945.920

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018
Afskrivninger

3.701.279
1.005.671

Ned- og afskrivninger 31. december 2018

4.706.950

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

5

20 1 8

85.042.746

Finansielle anlægsaktiver

kr.

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Kostpris 1. januar 2018
Afgang

1.432.768
-4.768

Kostpris 31. december 2018

1.428.000

Værdireguleringer 1. januar 2018
Årets værdireguleringer
Værdireguleringer 31. december 2018
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

164.876
-75.001
89.875
1.517.875
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Noter

Bet aniaforeningen i Danmark

År srapport 2018

Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Noter
6

Gæld til kreditinstitutter
kr.

Gæld til kreditinstitutter

7

Gæld i alt
31/ 1 2 2 0 18

Afdrag
næst e år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

35.643.203

896.840

34.746.363

30.831.073

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 35.643 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 85.042 t.kr.

8

Nærtstående parter

Foreningen har ingen transakt ioner med nærtstående parter.
9

Ledelsesvederlag

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen.
10

Legatarfortegnelse

Modt ager af uddelinger i 2018:
kr.

Metodistkirken i Danmark
Metodistkirken i Letland
Metodistkirken i Litauen

148.000
117.380
87.040
352.420
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Der er tinglyst afgiftspantebreve over for realkreditinstitut. Den samlede hovedstol er 5.245 t.kr.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Ove Skjødt Sørensen

Kathrine Holm
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Bestyrelse
På vegne af: Betaniaforeningen i Danmark
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Mathias Aaen Thuesen

Peter Fredsby

Bestyrelse
På vegne af: Betaniaforeningen i Danmark
Serienummer: PID:9208-2002-2-287329487417
IP: 212.27.xxx.xxx
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Bestyrelse
På vegne af: Betaniaforeningen i Danmark
Serienummer: PID:9208-2002-2-443989237237
IP: 212.237.xxx.xxx
2019-03-29 16:27:17Z

Jeanette Holm

Anders Kyst

Bestyrelse
På vegne af: Betaniaforeningen i Danmark
Serienummer: PID:9208-2002-2-285948750488
IP: 86.52.xxx.xxx
2019-03-29 18:39:39Z

Bestyrelse
På vegne af: Betaniaforeningen i Danmark
Serienummer: PID:9208-2002-2-243667809947
IP: 109.57.xxx.xxx
2019-03-30 14:33:55Z

Henrik Pungvig Jensen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young
Serienummer: CVR:30700228-RID:1265980872331
IP: 145.62.xxx.xxx
2019-04-01 06:27:09Z
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