
Tlf: 9623 5400 
hjoerring@bdo.dk 
www.bdo.dk 

TAARS FONDEN 

ÅRSREGNSKAB 

2016 

3. REGNSKABSÅR 

CVR-NR. 35 89 92 27 

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Nørrebro 15 
9800 Hjørring 
CVR-nr. 20 22 26 70 



1 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

Oplysninger om fonden 

Oplysninger om fonden . 2 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning . 3 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning . 4-5 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning . 6 

Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse . 7 

Kapitalregnskab. . 8 

Balance . 8 

Noter . 9 

Anvendt regnskabspraksis . 10 

BOD Statsautoriseret revistonsaktlesetskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOD International Ltmtted . et UK·baseret selskab med begrænset 
hæftelse- og en del af det Internationale BOD netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



SELSKABSOPLYSNINGER 

Fonden 

Bestyrelse 

Revision 

Pengeinstitutter 

2 

Taars Fonden 
c/o Flemming Jensen 
9830 Tårs 

CVR-nr.: 
Stiftet: 
Hjemsted: 
Regnskabsår: 

35899227 
15. august 2014 
Hjørring 
1. januar - 31. december 

Flemming Jensen, formand 
Poul Mortensen, næstformand 
Bent Jensen, kasserer 
Carsten Skovsgaard, sekretær 
Henrik Andreasen 
Jens Regnar Jensen 
Erik Nielsen 
Lene Sørensen 

BDD Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Nørrebro 15 
9800 Hjørring 

Jyske Bank 
Østergade 23 
9800 Hjørring 

Spar Nord Bank 
Østergade 8 
9800 Hjørring 



LEDELSESPÄ TEGN ING 

3 

ßeHy' ctscn hal dags dato behandlet og godkend; å, srcguskebo; fOl 1. januar • 31. december 2016 fOl 
Taar S Fondl'n. Arsl('gnskabel Clfl,cgges i ovcrcnsstemmotso med lov om fonde og visse Ior eningcr . 

Det er vores opfattelse, al arsr egnskabet giver el r otviscndc billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pl. 31. december 2016 samt af r osultatct af fondens aktivileter for regnskabsåret 1. 
januar- 31. december 2016. 

tcdotsesberctmngen Indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret 
ningen omhandler. 

Fondens ar~1 egnskab godkendes. 

Tars, den lu. JUIlI 2017 

Re~tYI olso ~--- 

Erik Nielsen 

Poul Mor tenson 
Næstfol mand 

'~fII ~ k /JrlWCf Jtv 
HCIH ik AndI oasen 

4vt,t 5(Lt-(.t10i?~ 
Lenp Sørensen 

ß!:;d~ 
Kasserer 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSpATEGNING 

TU bestyrelsen; Taars Fonden 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Taars Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes 
efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 10 beskrevne, anvendte regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 
10 beskrevne, anvendte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om reviston og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 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. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 10 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. 

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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

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. 

• 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 konklusioner 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 ledelsen 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. 

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. 

Hjørring, den 16. juni 2017 

t tsautoriseret revisionsaktieselskab 
0222670 
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LEDELSESBERETNING 

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

Fondens kapital og virksomhed 
Fonden er stiftet den 15. august 2014 i forbindelse med opløsningen af elforsyningen i Tårs. Fondens 
indtægter til etablering af fonden bestod af en gave fra Taars Elenergi A.m.b.a. I henhold til fondens 
vedtægter skal der årligt uddeles 10% af den indskudte og optjente kapital, således at den samlede 
kapital er uddelt over en periode på 10 år, hvorefter fonden skal ophøre. 

Fonden har i 2016 godkendt 14 bevillinger for i alt 2.524 tkr. 

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



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Gaver . 
Akti eudbytte . 
Renteindtægter og kursreguleringer . 

INDTÆGTER . 

Note 

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER . 

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

RESULTAT FØR SKAT. . 

Skat af årets resultat. . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Årets resultat . 
Overført af konto for overført overskud fra foregående år . 

Til disposition . 

Årets uddelinger . 
Overført til konto for overført overskud .. 

Disponeret . 
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2016 2015 
kr. tkr. 

O 52.7 
2.565 O 

79.397 67 

81.962 594 

-40.732 -68 

-40.732 -68 

41.230 526 

O O 

41.230 526 

41.230 526 
5.992.721 6.507 

6.033.951 7.033 

5.523.544 1.040 
5100407 5.993 

6.033.951 7.033 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

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

BUNDNE AKTIVER . 

Mellemregning i øvrigt med bundne aktiver . 
Værdipapirer . 
Indestående i Jyske Bank .. 
Indestående i Spar Nord Bank. .. 
Indestående i Nordjyske Bank . 
Tilgodehavende udbytteskat . 

DISPONIBLE AKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Grundkapital. . 

BUNDEN FONDSKAPITAL .. 

Overført overskud . 

DISPONIBEL FONDSKAPITAL. . 

EGENKAPITAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uddelinger til vedtægtsmæssige formål. . 
Skyldig revision . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2016 2015 
kr. tkr. 

521.221 512 
-21.221 -12 

500.000 500 

21.221 12 
97.795 B7 

2.342.622 2.851 
3.546.570 2.027 

24.885 2.014 
564 O 

6.033.657 6.991 

6.533.657 7.491 

500.000 500 

500.000 500 

510.407 5.993 

510.407 5.993 

1.010.407 6.493 

5.497.000 985 
26.250 13 

5.523.250 998 

6.533.657 7.491 



NOTER 

2016 
kr. 

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

9.467 
59.607 
10.323 

79.397 

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

3.795 
9.010 

o 
24.375 
3.552 

40.732 

Uddelinger til vedtægtsmæssige formål 

TUl Gymnastik . 
Taars Borgerforening . 
Taars Hallen . 
Bålhøj Centrets Venner . 
TUl Svømmeafdeling . 
Taars Forsamlingshus . 
Taars Hallen, ombygning . 
Taars Vandværk . 
Grundejerforeningen Damly . 
Taars Skole . 
TUl Fodbold . 
TUl og Taars Hallen . 
TUl Håndbold. . 
TUl Gymnastik . 
Taars Billard, mindreforbrug af bevilling i 2015 .. 
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2015 Note 
tkr. 

1 
9 

61 
-3 

67 

2 
6 

10 
37 
13 
2 

68 

3 
2016 

10.000 
208.000 
120.000 
30.000 
47.500 
25.000 

4.500.000 
500.000 
4.500 
5.000 
15.000 
30.000 
14.000 
15.000 

-456 

5.523.544 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år. 

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 

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

Kursregulering af værdipapirer føres over resultatopgørelsen, idet fonden er forpligtet til at uddele alle 
afkast. 

Omkostninger 
Fondens omkostninger udgiftsføres, når der er disponeret. 

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

Ikke udbetalte midler fra ydede tilsagn indregnes som gæld i balancen. 

Værdipapirer 
Værdipapirer er optaget i regnskabet til dagsværdi. 


