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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2015 for
Taars Fonden. Arsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Fondens årsregnskab godkendes .

.
Tårs, den dy$; ~.::?rJ16

Erik Nielsen

,d2_iV!rnt>L
Poul Mortensen
Næstformand
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Henrik Andreasen
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Lene Sørensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til bestyrelsen i Tears Fonden

Vi har revideret årsregnskabet for Taars Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet
af ledelsen efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 6 anvendte regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik og den på side 6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den i årsregnskabet på side
6 anvendte regnskabspraksis.

Hjørring, den

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

I us MuhlIg
Statsautor(;eret revisor
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LEDELSES BERETNING

Fondens formål
Fondens formål er at udøve almennyttig virksomhed primært i det elforsyningsområde i Vendsyssel,
hvor Tårs Elnet AIS havde netbevilling.

Fondens kapital og virksomhed
Fondens indtægter består af gave fra Taars Elenergi A.m.b.a.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne lov om fonde og visse
foreninger.

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:

Renteindtægter og kursreguleringer
Renteindtægter indtægtsføres med den rente, der vedrører regnskabsåret.

Kursregulering af værdipapirer, der tilhører de disponible aktiver, føres over resultatopgørelsen.

Omkostninger
Fondens omkostninger udgiftsføres, når de er disponeret.

Ydede tilsagn
Ydede tilsagn indgår som omkostning i regnskabsåret med det beløb, som bestyrelsen i årets løb har
bevilget i overensstemmelse med fondens formål.

Skat
Årets skattepligtige indkomst udløser ikke nogen beskatning.

Værdipapirer
Værdipapirer er optaget i regnskabet til værdien ved modtagelsen eller til kursværdi, hvor denne er
lavere.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Gaver .
Renteindtægter og kursreguleringer .

INDTÆGTER .

Note

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER .

Administrationsomkostninger........................................... 2

RESULTAT FØR SKAT .

Skat af årets resultat .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Årets resultat .
Overført fra foregående år .

Til disposition .

Årets uddelinger .
Overført resultat. .

Disponeret .
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2015 2014
kr. tkr.

526.077 6.500
67.001 24

593.078 6.524

-67.323 -17

-67.323 -17

525.755 6.507

O O

525.755 6.507

525.755 6.507
6.506.866 O

7.032.621 6.507

1.039.900 O
5.992.721 6.507

7.032.621 6.507



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Indestående i Spar Nord Bank. .
Mellemregning med disponible aktiver .

BUNDNE AKTIVER .

Mellemregning med bundne aktiver .
Værdipapirer ...............•...............................................
Indestående i Jyske Bank .
Indestående i Spar Nord Bank. ..
Indestående i Nordjyske Bank ..

DISPONIBLE AKTIVER .

AKTIVER .

PASSIVER

Grundkapital. .

BUNDEN FONDSKAPITAL .

Overført overskud .

DISPONIBEL FONDSKAPlTAL. .

EGENKAPITAL .

Uddelinger til vedtægtsmæssige formål. .
Skyldig revision .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .
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Note 2015 2014

511.754 502
-11.754 -2

500.000 500

11.754 2
87.473 O

2.849.253 2.504
2.027.177 2.006
2.014.466 2.004

6.990.121 6.517

7.490.121 7.017

500.000 500

500.000 500

5.992.721 6.507

5.992.721 6.507

6.492.721 7.007

984.900 O
12.500 10

997.400 10

7.490.121 7.017



NOTER

2015
kr.

Renteindtægter og kursreguleringer
Renter af bunden konto .
Renter fra disponible konti .
Kursregulering af værdipapirer .

9.295
61.156
-3.450

67.001

Administrationsomkostninger
Hjemmeside .
Advokat ..
Bestyrelses- og mødeudgifter .
Revision .
Bankgebyrer .

5.895
37.225
9.710

12.500
1.993

67.323

Uddelinger til vedtægtsmæssige formål

750 års byjubilæum .
Tårs Borgerforening .
Bålhøj Centrets Venner .
Lokalhistorisk Forening .
Tårs FDF .
Tårs Forsamlingshus .
TUl Fodbold .
Tårs Hallen .
Tårs-Ugilt IF/Gymnastik .
Taars Billard Klub .
Taars Borgerforening .
TUI .
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel .
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Note

2014
tkr.

1
6

18
O

24

2
O
o
7

10
o

17

3
2015

10.000
5.000

30.000
10.000
50.000
35.000
10.000

683.900
20.000
21.000
15.000
50.000

100.000

1.039.900


