
Fonden Konserveringscentret i Vejle

lllllllllllrrilr"

Maribove.i 10, 7100 Ve.ile

CVR-nr. 29 22 90 23

Arsrapport 2076

Godkendt p5 bestyrelsesmodet, den 23. maj 2017

Som dirigent

EY
Buildino a better
workin{ world



EY Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2015

lndhold

Ledelsespetegning

Oen uafhangige revisors revisionspitegning

Ledelsesberetning
Oplysninger om fonden
Beretning

Arsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopqorelse
Balance
Egenkapitalopgorelse
Noter

2

3

5
5
6

L2
72
13
74
15

1

Ernst & Younq p/S - Lyshott 4 6 10 - 71OO Veite - CVR-nr. 30 70 02 286113459a.cw



EY Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2015

Ledelsespitegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for Fonden Konserveringscentret iVejle
for regnskabseret 1. januar - 31. december 2016.

Arsrapporten af lagges i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs8ret 1.
januar - 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg6relse for de
f orhold, beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til godkendelse.

Vejle, den 23. maj 2077
Bestyrel
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Den uaf hangige revisors revisionsp5tegning

Til bestyrelsen i Fonden Konserveringscentret i Vejle

Konklusion

Vi har revideret ersregnskabet for Fonden Konserveringscentret iVejle for regnskabsaret 1. januar - 31.
december 2016, der omtatter resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter Srsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af Iondens aktiver, passiver og
linansielle stilling pr.31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs8ret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar if6lge disse standarder og krav er narmere beskre-
vet irevisionspetegningens alsnit "Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi er uafhangige
af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler Ior revisorer (IESBA's Etiske regler) og

de yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 6vrige etiske forpligtelser i

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrakkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for Srsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede ioverens-
stemmelse med 6rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel'
sen anser for nodvendig for at udarbejde et ersregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbeidelsen af Srsregnskabet er ledelsen anivarlig for at vurdere fondens evne til at fortsette
driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbeide 6rsreqn-
skabet p6 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat dhtt, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk altCrnativ end at gore dette.

Revisors ansvar ror revisionen af Srsregnskabet

vores mel er at opnE hoj grad at sikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er uden vesen ig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. Hoi qrad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er galdende i Danmark. altid vil afdakke vasentlig fejlinformation, n5r sEdan findes. Fejli;formatio-
ner kan opsta som folge af besvigelser eller fejlog kan betragtes som vasen ige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes. at de enkeltvis eller^samlet har indflydelse pi de okonomiski beslutninger, som rein-
skabsbrugerne traffer pE grundlag af 6rsregnskabet.

som red ien revision, der udfores i overensstemmerse med internationare standarder om revision og deyderligere krav, der er gerdende iDanmark, foretager vi fagrige vurderinger og oprethorder proleisig-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer oq vurderer vi risikoen for v.esenfli9 fejlinformation iErsregnskabet, uanset om denneskyldes besvigerser erer fe.ir. udformer og udforer revisionsninoiinqer som reaktion pE disse risicrsamt opn:r revisionsbevis, der er tirstrailetigt og egnertiiailrnre grrnoraq for vores konkrusion.Risikoen for ikke at opdaqe vasenrig felrintormation forSrsJlel-J oesriqetser er hojere end vedvasenttig fejtinformation forersagetaf 
.fejt. idet besvigelie, frn ort"tt" iurr"nr;;;q;;";,1;,mentfatsk, bevidste udeladetser, vitdledni;g e er tiirij"r"tt.ir" lj intern kontrot.

opnSr vi forstSerse af den interne-kontror med rerevans for revisionen for at kunne udforme revisi,onshandringer, der er passende efter omstanorqneo;i-n", ,a" i*a t". * lunne udtrykke en konkru-sion om effektiviteten af selskabets interne kontroi.
Tager vistilling til, om den reqnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen. er passende, samt om deregnskabsmassige skon oq tirknyttede oprvrnins"r, ,; i"o?len"tiar uoaroe;oet, er rimerige.
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Den uafhangige revisors revisionspStegning

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet p5 grundlaq af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende. samt om der pE grundlag af det opniede revisionsbevis er vesentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til
at forts:ette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi ivores revisions-
pategning gore opmarksom pE oplysninger herom iSrsregnskabet eller, hvis s6danne oplysninger
ikke er tilstrakkelige. modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pA det revisionsbe-
vis, der er opnAet frem til datoen for vores revisionspetegning. Fremtidige begivenheder eller for'
hold kan dog medfore, at fonden ikke langere kan fortsette driften.

Tager vi stilling til den samlede prasentation, struktur og indhold af Srsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om 6rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
p6 en s6dan m8de, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmassige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmessige observatloner, herunder eventuelle betydelige mangler
iintern kontrol, som vi identilicerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om Srsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Itilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsesberetningen og iden
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med ;rsregnskabet eller vores
viden opnSet ved revisionen eller p5 anden mide synes at indeholde vasentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kravede oplysninger i hen-
hold til Srsregnskabsloven.

Baseret pe det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetninqen er ioverensstemmelse
med ersregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med ersreqnskabslovens krav. Vi har ikke fun-

det vasentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejle, den 23. maj 2017
ERNST & YOUNG
codkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.30 70 02 28

Lars Koudal n

st evtsor
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Ledelses beret n ing

Oplysninger om fonden

Navn
Adresse. postnr., by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
RegnskabsEr

Hjemmeside
E-mail

Telefon
Telefax

Bestyrelse

Fonden Konserveringscentret i Vejle
Maribovej 10, 7100 Vejle

29 22 90 23
25. november 2005
Vejle
1. januar ' 31. december

www.konsv.dk
kons@konsv.dk

76 62 7t 55
76 62 tr 54

Leder

Revision

Jesper Elker, formand
Bodil Schelde-Jensen, nestf ormand
Ove S6rensen
Torben Elsig Pedersen
Anne Bierrekar
Maja Dissing Forsom Sandah
Rasmus Kreth
Thomas C. Thulstrup
Martin Ravn

Lise Rader Knudsen

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Lysholt A116 10, 7100 Veile

Den Jyske SparekasseBankforbindelse
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Led elses beret n ing

Beretning

Fondens vesentligste aktiviteter

Konserveringscentret iVejle er en selvejende institution, der er oprettet med det formSl at yde
konserveringsfaglig bistand, og redgivning med hensyn til udstillings- og magasineringsforhold samt be-
varing af kulturarven for museer og arkiver m.v.

Konserveringscentret har gennem 6rene udviklet en rekke forskellige arbejdsomr8der, der dels
afspejler museernes behov for konservering oq dels reprasenterer en materialemessig mangfoldighed,
der gor centret istand til at kunne petage sig relativt mange og forskelligartede opgaver.

Udviklinq iaktiviteter oq okonomiske forhold

Ved starten af regnskabs:ret 2016 gik konserveringscentret over til at modtage driftstilskuddet fra
museerne, hvor det for er blevet udbetalt fra Kulturstyrelsen. Der er seledes indg6et samarbejdsaftale
med de 7 oprindelige ejermuseer, samt med 2 nye museer om at forestA deres konserveringsopqave.
Bestyrelsen behandlede en rekke forslag til fordeling af konserveringscentrets driftsmidler, idet
Kulturstyrelsen havde anmodet om bestyrelsens indstilling. Det blev vedtaget at konserveringscentrets
driftsmidler skulle fordeles til museerne pi grundlag af indbyggertallet i kommunerne. Da der ito af de
fem kommuner var to statsanerkendte kulturhistoriske museer, vedtog bestyrelsen, at det var de to
kommuners kulturudvalg, der skulle afgore, hvordan midlerne skulle fordeles internt. I begge kommuner
blev det vedtaget, at det kommunale museum (Horsens Museum og Vejle Museum) skulle have tildelt
alle midlerne ideres kommune, medens de to ikke kommunale museer (lndustrimuseet og Give-egnens
Museum) skulle kunne bruge konserveringscentret som hidtil, men sEledes for de kommunale museums
midler. Der blev lavet en fordelingsnogle, hvor timekvoten mellem de to museer ide to kommuner
afspejlede deres hidtidige procentvise fordeling af midlerne. Kvoten med en timepris p5 480,99 kr. pr.

bruttotime blev herefter: Koldinghus:2.015 timer, VejleMuseerne: 1.857 timer, Horsens Museum:

1.597 timer, Museerne i Fredericia: 1.118 timer, Glud Museum: 1.024 timer, Give'egnens Museum: 601
timer og lndustrimuseet: 323 timer.

Desuden var vi udfordret af den sAkaldte momsproblematik, hvor der til museernes overforte
statstilskud ikke blev taget hojde for, at museerne nu skal betale moms af deres konserveringsarbejde.

Der ville derfor komme til at mangle knap 300.000 kr. idriftsmidlerne fra museerne. De manglende

midler stammede alene fra ikke kommunale museer (Glud Museum og Koldinghus), idet en del af

museerne er kommunale og ikke betaler moms. I lobet af aret blev der vedholdende arbejdet for at

pivirke den politiske proces p5 Christiansborg, idet museerne var blevet lovet, at den nye

lrganisationstorm ikie ville pSvirke deres okonomiske mulighed for fe konserveringsarbejde udfort. I

toO'et ai iret Ote, Oer fra statsligt hold bevilget halv kompensation for det manqlende statstilskud

fi;;;;"i;;;sen. sidst pe Sret kom Jen manslende moms pE Finansloven os sSledes er

;;;;;;;;"iiiken iost. oqs; oe rommunale mu'eer har feet foroset deres tilskud hidrorende fra

konserveringscentrets driftsmidle;;;J zo x, men uometdingen er' at det ikke vil blive anvendt pE

konserveringsarbejde.

Aret 2015 bar prag af, at de 3 ansatte, som arbejder med kult-urhistorisk-' arkaologisk og

tekstilkonservering. blev uOskittet i oeqvnaetien at eret' og Yi fik ansat konservatorerne Anders Henk'

Nanna Braunsweig Hansen og nanua e?nti"n' o"t har verit en udfordrinq at fe det til at kore' idet

or"irooer.p"rioO"n var begrenset, men det er geet rigtigt godt'

Liqesom sidste er. og de fem foregeende er' er vi nodt til at pEpege' at vores rontqenanleg er foreldet'

Det er et konventionett baseret ,."i;;;;;tiy; b";;"i p6 rr".ruio"rt" 
"f 

film Det funserer' men da alle

andre ger over til digital rontgen' t"i 'iig""i 
it"JJ"r"lse om' at produktionen af rontgenfilm er ophort'

vi har i 2014 arbeidet p5 at atoalr'e i'iri"i ""iq"t'"'"g' 
der vil opfvlde konserveringscentrets

behov. har arbejdet pE at tremstirriionit"ritrs;iil "n 
t,ui r3et. afstag fra den ansoqte rond' Bestvrelsen

bor derfor vare opmerksom p6' 
"; 

l;;'il;;' ioiiin"nti"r.ing' vi havde under amtet os i

K,lturstvrelsen stort set er torret liiiiljii t'oEit it"tb:i1:':a:1"*'qans til disital rontsen er over

75o.ooo kr. baseret pe tilbud i tor[ini"rr" med fondsansogninger). Bestvrelsen har tidligere givet

tilladelse til, at der kan inor'0"' "'i'ni'kj""*q" ' rn"" o' d"" gamle stadiq korte godt nok i 2016'

udsatte vi kob af varebil til senere'
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Ledelsesberetning

Beretning

Som f6lge af at Konserveringscenteret ikke er omfattet af museumsloven, er fonden overgeet til
erhvervsdrivende lond. Der er gennemfort et stort juridisk arbejde for at fA tilpasset fondens
registreringer og fe juridiske dokumenter opdateret til den nye status. Registrering af fonden hos
Erhvervsstyrelsen er netop igangsat og der er udarbejdet udkast til andrede vedtegter, som indsendes
til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlenqelse af registreringen. I forbindelse med endring af
vedtagterne i 2017 forhojes fondens grundkapital fra 143.448 kr. til 300.000 kr.

Som beskrevet under anvendt regnskabspraksis, se betyder ovennavnte andring. at fonden har andret
regnskabspraksis fra anvendelse af Kulturministeriets retningslinjer til :rsregnskabsloven.

Det regnskabsmassige resultat

I budgettet var der i 2016 indlagt en forventet indtagt p5 5 .448 t.kr., som dakker indskud fra
brugermuseerne, samt indtagter fra andre opgaver, hvor indtagten l: pe 5.391 t.kr., dvs.57.023 kr.
mindre end budqetteret. P5 udgiftssiden ligger budget og regnskabstal meget tat. idet der har varet
samlede udgifter pA 5.337 t.kr. iforhold til budgettet p5 5.193 t.kr. Arets resultat er et underskud pe
96.758 kr. efter afskrivninger, medens der var budgetteret med et overskud pe 100.000 kr. I alt har
konserveringscentret et opsamlet driltsresultat pe 2.221 t.kr. efter erets underskud. Som vedtaget p5
bestyrelsesmode den 25. september 2014 henstAr der nu et belob p,i 1.078 t.kr. p3 en sarskilt
bankkonto, der bl.a. skal henstS til udbetaling af lon. Det resterende belob har bestyrelsen vedtaget
afsat til en udviklingspul.ie, hvoraf en del evt. kan anvendes til indkob af rontgenanl&g og kassevogn.
Anvendelse af udviklingspuljens midler kraver vedtagelse i bestyrelsen.

Konserveringscentret havde i 2O16 et krav til levering at bruttokonserveringstimer til brugermuseerne
p:8.553 timer. Der blev leveret 9.803 timer, dvs. omkring 15 % mere end rorventet. Timeprisen var i

kontrakterne sat til 480,99 kr. pr. time + moms. Da timeleverancen har varet 15 % hojere, har det
gennemsnitlige timepris for museerne v:eret p5 ca. 409 kr. pr. time. Konklusionen er, at
Konserveringscentret har genereret en ho.iere ydelse end museerne har krav p6, desuden har
Konserveringscentret i2016 indkort nye faglige medarbejdere i4 ud af 6 faste stillinqer, idet 3 er
udskiftet og en havde barselsorlov. Konserveringscentrets medarbejderne har ydet en serdeles god
indsats i 2016. og centret har en sund okonomi og et godt grundlag for den videre drift.

Redegorelse for god Fondsledelse

Fondens bestyrelse soger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive,
hensigtsmassige og velf ungerende.

En rekke interne poritikker og procedurer-er vedtaget og vedrigehordes robende med henbrik pa at sikreen hensiqtsmessig og passende styring af fonden.

Komit6en for god Fondsrederse offenflagg.iorde idecember 2014 Anbefaringer for god Fondsrederse.
Det overordnede mir med Anbefaringerne for god Fondsrederse er at bidrage tir, at bestyrersen vare-tager fondens form6r og interesser, og forvarter fonden i overensstemmerse med god skik for rederse aferhvervsdrivende fonde.

Bestyrersen onsker at sikre, at fondens aktivitets-og udderingsformSr fremmes mest murigt, og atbestyretsen og ovrige medarbe.idere iden oagriqe oriri iie;" i"r"i"q;, ,ono"ns interesser.
Bestyrersen onsker gennem kompetent og professioner Iederse af fonden at sikre stifters virje, fundatsoq den til enhver tid galdende lovgivninq. - --

Anbefaringerne medvirker tir oennemsigtighed 09 6benhed omkring bestyrersens arberde og bidrager tirat sikre grundtaget for god tedetse af er-nr"*rorir", jl io;;_"" " 
*

Der er 16 anbefalinger til god Fondsledelse.
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Bestyrelsen folger ikke anbefalingen, idet hvert
enkelt bestyrelsesmedlem udpeges efter serskilt
udpegningsret i vedtagterne.
Kompetencevurderingen foregAr sSledes hos den
organisation, der har udpegningsretten.

Bestyrelsen folger ikke anbefalingen, idet hvert
enkelt bestyrelsesmedlem udpeges efterserskilt
udpegningsret i vedt.egterne.
Kompetencevurderingen foregSr siledes hos den
organisation, der har udpegningsretten.

Lede lses beret n ing

Beretning

Fonden har besluttet at fravige Anbefalingerne og dermed at indrette sig anderledes pA folgende
omrider:

Anbefalinger

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen lobende
vurderer og fastlagger, hvilke kompetencer
bestyrelsen skal rAde over for bedst muligt at
kunne udfore de opgaver, der pahviler
bestyrelsen

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer
udpeges p3 baggrund af deres personlige
eqenskaber og kompetencer under hensyn til
bestyrelsens samlede kompetencer. samt at
der ved sammensatning og indstilling af nye
bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til
behovet for fornyelse - sammenholdt med
behovet for kontinuitet - og til behovet for
mangfoldighed irelation til bl.a. erhvervs- og
uddelingserfaring, alder og kon

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens
medlemmer som minimum udpeges for en
periode pe to 5r, og maksimalt tor en periode
pE fire 5r

SEledes har tonden indrettet sig og begrundelse
herfor

Bestyrelsen folger anbefalingen for si vidt angSr
minimumsperioden pe to 6r, mens der ikke er
fastsat en maksimal periode, idet bestyrelsesmed-
lemmerne er udpegede af eksterne parter ifolge
vedtagterne

Bestyrelsen folger ikke anbefalingen, idet
bestyrelsen onsker valgfrihed ihenhold til
udpegningsretten i vedtegterne.

2.5.2 Det anbefales. at der for medlemmerne
af bestyrelsen fastsattes en aldersgranse,
som ollentliggores i ledelsesberetningen eller
pe fondens hjemmeside.

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af
bestyrelsen i erhvervsdrivende fondeaflonnes
med et fast vederlag, samt at medlemmer af
en eventuel direktion aflonnes med et fast

vederlag, eventuelt kombineret med bonus,

der ikke bor vare afhenqig af
regnskabsmassige resultater. Vederlaget bor

afapejle det arbejde og ansvar. der folger af

hvervet.

Bestyrelsen folger ikke anbefalingen, idet
bestyrelsen ifolge vedtagterne ikke me modtage
vederlag.

Redegtrelse for fondens uddelingspolitik oq Srets uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret ivedtaegterne' senest opdateret l3 marts 2006' Fondens formEl

er at yde konserveringsfaglig uitt"J oq iidqi"ninq m'h t udstillings- oq magasineringsforhold samt

bevaring af kulturarven mv tot rnuil"ioq iiri'er mv' Fondens.bestyrelse har pA grundlaq af

vedteqterne fastlaqt en uooetinqs;iiiirt'i'oi ionotnt midler skal bruges til henlaeggelser og eventuelle

;;;;;;s;r,;;r;ororer orirten aI ionserveringscentreret efter bestvrelsens skon'

Fondens uddelinger og investeringer besluttes pA de minimum 2 Srtige vedtaqtsbestemte

bestyrelsesmoder.

I 2016 er der alene foretaget interne uddelinger til Konserveringscentrets drift'

Legetarfortegnelse

Der er alene foretaget interne uddelinger i 2015
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Ledelsesberetninq

Beretning

Fondsbestyrelsen

Deltagere i fondsbestyrelsen:

Jespet Elkjar, formand

Titel i daglig beskaftigelse: Forstander
F6dselsEr:1953
Medlem af bestyrelsen siden: 2014 (Formand siden 2014)

Ovriqe bestvrelsesposter:
. Byr6dsmedlem iKolding Kommune
. Formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune
. Medlem af okonomiudvalget iKolding Kommune
. Medlem af Plan'og Boligudvalget iKolding Kommune
. Medlem af Fritids- og ldratsudvalget i Kolding Kommune
. Nastformand ibestyrelsen for Koldinghus
. Bestyrelsesmedlem i Udviklingsfonden for Koldinghus
. Nastformand ibestyrelsen for Kunstmuseet Trapholt
. Nestformand for bestyrelsen for Geografisk Have
. Bestyrelsesmedlem i Kolding LystbAdehavn
. BestyrelsesmedlemiBlueKoldingA/S
. Bestyrelsesmedlem iBlueKolding Holdinq A/S
. Bestyrelsesmedlem i BlueKolding Energiproduktion A/S
. Bestyrelsesmedlem iBlueKolding Vand A/S
. BestyrelsesmedlemiBlueKoldingSpildevandA/S
. BestyrelsesmedlemiChristiansfeldSpildevandA/5
r Bestyrelsesmedlem i Kolding Turistforening
. BestyrelsesmedlemiJensHolmsBiblioteksfond
. BestyrelsesmedlemiKoldingMusikskole
. BestyrelsesmedlemiEliteidr:etsrSdet
. Formand i reprasentantskabet og for bestyrelsen for Felles Museumsmagasiner

Jesper Elkj.er er at anse for uafhangig. jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Bodil Schelde-Jensen, nestformand

Titel i daglig beskaftigelse: Kultur og fritidschef i Fredericia Kommune
FodselsAr:1963
Medlem af bestyrelsen siden:2016

@vrige bestyrelsesposter:
r Medlem af bestyrelsen for Lillebaltsvarftet
. Medlem af bestyrelsen for Bridgewalking Lillebalt
r Medlem af bestyrelsen for Kunstcentret "Du skal elske din fjende"

Bodil Schelde-Jensen er at anse for uafhenqiq, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Ove Srrens€n, kasserer

Titel i daglig beskaftigelse: Museumschef for Ve.ileMuseerne
F6dselsir:1958
Medlem af bestyrelsen siden:2009 (Kasserer siden 2009)

0vrige bestyrelsesposter:
. Medlem af bestyrelsen for Falles Museumsmagasiner

9

Ove Sorensen er at anse for uafhengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt2.4.t
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Ledelsesberetn ing

Beretning

forben Elsig-Pedersen

Titel idaglig beskeftigelse: Selvstandig, Ejer af Magasinhuset
Fodselser:1965
Medlem af bestyrelsen siden: 2013

0vrige bestyrelsesposter:
. Medlem af okonomiudvalget iVejle Kommune
. Medlem af Borne- og Familieudvalget iVeile Kommune
. Medlem af Kultur- & ldretsudvalget iVejle Kommune
. Medlem af havnebestyrelsen iVejle Havn

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2016

Torben Elsig-Pedersen er at anse for uafhengig,.if. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Anne Ejerrekar

Titel idaglig beskaftigelse: Museumschef for Horsens Museum
FodselsAr:1962
Medlem af bestyrelsen siden: 2006

Maja Dissing Forsom Sandahl

Titel i daqliq beskeftiqelse: Grafisk konservator
FodselsSr:1974
Medlem af bestyrelsen siden: 2O16

Rasmus r(reth

Titel idagliq beskeftigelse: Museumsleder pA Glud Museum
Fodselser:1959
Medlem af bestyrelsen siden:2O07

Rasmus Kreth er at anse for uafhaengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Thomas C. Thulsttup

Titel idagliq beskaftigelse: Museumsdirektor for Museet pe Koldinghus
Fodselser:1970
Medlem aI bestyrelsen siden: 2014

0vrige bestyrelsesposter:
. Medlem af bestyrelsen for Falles Museumsmagasiner

Thomas C. Thulstrup er at anse for uafhengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

10

Ovrige bestyrelsesposter:
. Medlem af bestyrelsen for Glasmuseet Ebeltoft
. Medlem af bestyrelsen for Fengselshistorisk Forening

Anne Bjerrekar er at anse for uafh:engig, jf. anbefaling for qod fondsledelse punkt 2.4.1

Maja Dissing Forsom Sandahl er at anse for uafhengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1
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Fonden Konserverinqscentret i Veile

Arsrapport 2015

Beretning

Mattin Ravn

Titel idaglig beskaftigelse: Selvstaendiq, Fotograf hos Jydsk Fynske medier, selvstandig
Fodsels8r:1968
Medlem at bestyrelsen siden: 2014

0vrige bestyrelsesposter:
. Formand for kulturudvalget iHorsens Kommune
. Medlem af okonomiudvalget iHorsens Kommune
. Medlem af Teknik og Miljoudvalget iHorsens Kommune
. Formand for Eliteidratsredet iHorsens Kommune

Martin Ravn er at anse for uafhangig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Begivenheder efter balancedagen

P: 2 pA hinanden folgende bestyrelsesmoder den 11. januar 2O17 besluttede bestyrelsen, at vi skal
indge ien fusion med Konserveringscenter Vest iOlgod pe vores adresse. Bestyrelsen for
Konserveringscenter Vest har liqeledes truffet beslutning om fusionen. De to konserveringscentres
fusion pr. 1. januar 2018 skal herefter godkendes af Erhvervsstyrelsen, ,orst derefter er fusionen
endelig. Beslutningen antages javnfor grundige okonomiske beregninger at have vasentlig positiv
indflydelse pA konserveringscentrets fremtidige okonomi.

11
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

Note kr.

Nettoomsatning
Omkostninger til rEvarer og hjelpematerialer
Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat
3 Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlagsaktiver

Resultat ror linansielle poster
Finansielle indtegter
Finansielle omkostninger

Resultat for skat
4 Skat at Srets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overfort resultat

Fonden Konse.veringscentret i Vejle

Arsrapport 2016

2016 2015

5397.r?7
-507.926
-765.569

4.723.632
-4.069.t52

s.257.752
-255.667
-811.175

4.190.910
-3.429.245

-742.799 760.244

-128.319
31.811

-250

207.427
33.13 3

-150

96.754
0

234.404
0

-96.754 234.404

-96.7 5A 234.404
-96.754 234.404

tz
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Balance

Note kr

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2016

20t6 2015

AKTIVER
Anlagsaktiver

5 Materielleanlagsaktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanlaq oq maskiner
Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Finansielle anlagsaktiver
Andre tilgodehavender

Anlagsaktiver ialt

Omsatningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6 lgangverende arbejder for fremmed reqning
Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsatningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Overfort resultat

Egenkapital ialt
Galdsf orpligtelser
Kortf ristede galdsforpligtelser
Anden gaeld

Galdsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

1 Anvendtregnskabspraksis
2 Begivenheder efter balancedagen

5.345.143
249.429
100.438

5.334.792
302.958

20.638

s.69s.010 5.657.794

510.673 513.544

510.673 513.544

6.205.683 6.L7t.342

805.717

2.94O.O74 2.423.L39

4.563.518 3.624.456

10.769.301 9.800.198

207 .4?1
1.149.889

226.234

49.524
645.744
110.405

143.448
4362.726

8.506.174 A.602.932

2.263.727 1.197.266

2.263.127 7.797 .?66

2.263.727 7.197.266

10.759.301 9.800.198

13

1.583.544

743.448
8.459.4A4
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgorelse

kr.

Egenkapital 1. januar 2015
Overfort, jf . resultatdisponering

Egenkapital f. ianuar 2016
Overfort, jf . resultatdisponering

Egenkapital 31. december 2016

Fonden Konserveringscentret i Veile

Arsrapport 2016

Grundkapital Overftrtresultat lalt

t43.448 4362.726 8.506.174

L43.448
o

8.22 5.080
234.404

8.358.528
234.404

143.444
0

4.459.444
-96.754

4.602.932
-96.754

l4



EY Fonden Konserveringscentret i veile
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis

Arsrapporten Ior Fonden Konserveringscentret iVeile for 2016 er aflagt i overensstemmelse med ers-
regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg aI visse bestemmelser for klasse
C, samt Lov om erhversdrivende fonde og institutionens vedtagter.

Endring i anvendt regnskabspraksis

Fonden har endret regnskabspraksis fra atlaggelse af ersrapport under iagttagelse af retningslinjerne i

Kulturministeriets bekendtgorelse nr. 1701 om 6konomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud rra Kulturministeriet til afleggelse efter Srsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-

virksomheder samt Lov om erhversdrivende fonde og institutionens vedtagter.

Sammen lign ingstallene er tilrettet den andrede regnskabspraksis.

Der er ikke tale om endringer til resultat og egenkapital. men alene endringer til klassifikation,
opstilling og noteoplysninger.

Prasentationsvaluta

Arsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgorelsen

Nettoomsatning

lndtegter ved leverinq af tjenesteydelser indregnes som omsatning itakt med leveringen af ydelserne,
hvorved nettooms:etningen svarer til salgsvardien af 6rets udforte t.ienesteydelser (produktionsmeto-
den).

lndteqter fra entreprisekontrakter, hvor kober har haft vasentlig indflydelse pe udformningen af akti-
vet indregnes som nettoomsatning, itakt med at produktionen udfores, hvorved nettoomsetningen sva-
rer til salqsvardien af erets udforte entreprisearbejder (produktionsmetoden). Metoden anvendei n6r
de samlede indtagter og omkostninger pa kontrakten og fardiggorersesgraden kan mares p;rideriqt.

NAr indtegter fra en entreprisekontrakt ikke kan sk6nnes pelideligt. indregnes kun omsetning svarendetil de medg.iede omkostninger, idet omfanq, det er sandsynrigt, ai de vit oiive uetart af modparten.
Nettoomsetning meres tir dagsverdien af det aftarte vederrag ekskr. moms og afgifter opkrevet p6 veg-ne af trediepart. AIle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsetningln. 

-

RAvarer og hialpematerialer m.v.

Ravarer og hjarpemateriarer omfatter de omkostninger tir rSvarer og hjerpemateriarer, der er medg6ettil at opne Srets omsatning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninoer omfatter omkostninger vedrorende virksomhedens primare aktivitet, derer afhotdt i Srets lob, herunder omkostninqer tit OisiriOution, il: *;p,i debitorer, vaerser pa opeiation"rr" r""rinqkoniriki:;;.;. - '' ' 
e^'ame, administration, lokaler, tab

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lo
ninger tir sociar sikri;o r:;. ;i;;;".1:9 

q.aqer' inklusive feriepenge oq pensioner, samt andre omkost.
qooiqr'"ri"i iiu iir;,;,; ;;;;["^"J.lfledarbeidere 

t personaleomkoitn,rn;.;; i;id;i;il;;;

15
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt reqnskabspraksis (f ortsat)

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger pe materielle anlagsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget. der opgores som kostprisen med fradrag af eventuel restvErdi, afskrives line-
ert over den forventede brugstid, baseret pA folgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 6r
Produktionsanleg og maskiner 5-50 3r
Andre anleg, driftsmateriel og inventar 5-15 5r

Grunde afskrives ikke

Finansielle indtagter og omkostninger

Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regn-
skabseret. Finansielle poster omfatter renteindt.egter oq -omkostninger samt tilleg og godtg6relse
under acontoskatteordningen m.v.

S kat

Skat af 6rets resultat omfatter aktuel skat af Srets forventede skattepligtige indkomst og Srets regule-
ring af udskudt skat. Arets skat indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til erets
resultat, og iegenkapitalen med den del, som kan henfores til transaktioner indregnet iegenkapitalen.

Ba lancen

1

Finansielle anl.egsaktiver

Finansielle anlegsaktiver som bestAr af tilgodehavende udlen mAIes til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imodegSelse af tab, hvor der vurderes at vare indtruffet en objektiv

indikation;e, at et titqodehavende er verdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation p3, at et

individuelt tilgodehavende er vardiforringet, foretages nedskrivning pA individuelt niveau.

Tilgod€havender

Tilgodehavender meles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imodegielse af tab, hvor der vurderes at vere indtruffet en objektiv indi-

kation p3, it et tilgooehavende eller en portefolje af titgodehavender er verdiforringet. Hvis der forelig-

qer en oOjeftiv iniikation pe, at et individuelt tilgodehavende er vardiforringet, foretages nedskrivning

pe individuelt niveau.

Materielle anlagsaktiver

Materielle anlagsaktiver meles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Tilgodehavender. hvor der ikke foreligger en objektiv indikation pi verdif orringelse p3 individuelt
niveau, vurderes pE portefoljeniveau for objektiv indikation for verdiforringelse. Portefoljerne baseres
primert pe debitor€rnes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikosty-
ringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for portefoljer, er fastsat baseret pe historiske tabs-
erfaringer.

Nedskrivninger opgores som forskellen mellem den regnskabsmassige vardi af tilgodehavender og

nutidsvardien af de forventede pengestromme, herunder realisationsvardiaf eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefolje.

lgangvarende arbeider for Iremmed regning

lgangverende leverancer af serviceydelser og igangverende entreprisekontrakter meles til salgsvardi-
en af det udforte arbe.ide fratrukket acontofaktureringer. Salgsvardien opgores p5 grundlag af ferdig'
gorelsesgraden p5 balancedagen og de samlede forventede indtagter pe det enkelte igangvarende
arbejde. Fardiggorelsesgraden opg6res pe grundlag af de afholdte omkostninger iforhold til de forven-
tede samlede omkostninger pe det enkelte igangvarende arbejde.

NEr resultatet af en igangverende kontrakt ikke kan skonnes pElideligt. mlles salgsverdien til de medge-
ede omkostninger idet omfang disse forventes at blive dekket af kober.

Hvis de samlede omkostninger pe det igangvarende arbejde forventes at overstige den samlede salgs-
verdi. indregnes det forventede tab som en tabsgivende altale under hensatte forpligtelser o9 omkost-
ninqsf ores i resultatopgorelsen.

Vardien af de enkelte igangverende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som akti-
ver, n3r salgsvardien overstiger acontofaktureringer og som forpligtelser, n3r acontofaktureringer over-
stiger salgsvardien.

Lakvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede verdipapirer, som uden hindring kan oms&ttes til
likvide beholdninger, og hvorp; der kun er ubetydelige risici for vardiendringer.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes ibalancen som beregnet skat af
erets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere 3rs akattepligtige indkomster samt betatte
acontoskatter.

Udskudt skat mAles efter den balanceorienterede geldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmassig og skattemassig vardi af aktiver oq forpliqtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrorende skattemassiqt ikke-afskrivningsberettiqet goldwillog fontor-
e.iendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstS-
et pe anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning pA resultat eller skatteptigtiq indkomst. lde tilfal-
de, hvor opgorelse af skatteverdien kan foretages efter forskellige beskatningsriqier, miles udskudt
skat p: grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, nenholdsvis afvirting af forpligtel:
sen,

u-dskudt skat males pE grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil vare galdende, n;r den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver irid-
regnes med den vardi, som de forventes at brive udnyttet med, enten ved udriqning israt ar iremiioif
indtjening elrer ved modregning i udskudte skatteforprigterser inden for samme luriidiktio n. y''.ndringi
udskudt skat som folge af endringer iskattesatser indregnes iresultatopgoretsen.
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1. januar - 31. december

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Andre galdsf orpligtelser

Andre galdsforpligtelser mAles til nettorealisationsvprdien.

2 Begivenheder efter balancedagen

Pa 2 pe hinanden folqende bestyrelsesmoder den 11. januar 2017 besluttede bestyrelsen, at vi skal
indg5 ien fusion med Konserveringscenter Vest i0lgod p6 vores adresse. Bestyrelsen for
Konserveringscenter Vest har ligeledes truffet beslutning om fusionen. De to konserveringscentres
fusion pr. 1. januar 2018 skal herefter godkendes af Erhvervsstyrelsen, f6rst derefter er fusionen
endelig. Beslutningen antages javnfor grundige okonomiske beregninger at have vesentlig positiv
indflydelse pe konserveringscentrets fremtidige 6konomi.

Noter

18
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3

4

Noter

kr.

Personaleomkostninger
Lonninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

20t6 20L5

3.354.032
556.3 56

54.764

4.069.75? 3.829.245

lalt

3.232.090
548.460

48.695

Gennemsnitligt antal f uldtidsbeskef tigede

Skat aI Srets resultat

Arets resultat udloser ikke aktuel og udskudt skat.

5 Materielleanlagsaktiver

kt
Grunde 09
bygninger

Produktionsan'
lag o9 maskiner

Andre anleg,
driftsmaterielog

inventar

9

Kostpris 1. januar 2016
Tilgang i6rets lob

Kostpris 31. december 2016

Al- og nedskrivninger
1. januar 2016

Arets afskrivninger

Af' og nedskrivninger
31. december 2016

5.150.000
130.097

1.034.041
0

457.644
89.915

7.635.685
220.O72

6.24O.O97 1.034.041 54t.559 7.855.697

815.808
179.t46

431.006
10.1 15

t.977.887
182.800

934.954 744.672 441.727 2.t60.687

Reqnskabsmassig vardi
31. december 2016 5.345.143

kr,

6 lganqvarende arberder for fremmed regning
Salgsvardi af udfort arbejde

249.429 100.438 5.69s.010

2016 2015

1.149.889 645.784

645.788
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Fonden har ikke iregnskabsSret og sammenligningseret udbetalt vederlag til bestyrelsen.

I

731.O73
53.539

1.149.889


