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LedelsespEtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt :rsrapporten for Fonden Konserveringscentret i Vejle
for regnskabs6ret 1. januar'31. december 2018.

Arsrapporten aflegges i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at 6rsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs6ret 1.
januar - 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til godkendelse.

Vejle, den 13. maj 2019
Daglig ledelse:

Lise Reder Knudsen
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Den uaf hengige revisors revisionspStegning

Til bestyrelsen i Fonden Konserveringscentret i Vejle

Konklusion

Vi har revideret Srsregnskabet for Fonden Konserveringscentret iVejle for regnskabsAret 1. januar - 31.
december 2O18, der omfatter resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter Srsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse. at Srsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver. passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs6ret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision oq de yderli-
gere krav, der er galdende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere beskre-
vet irevisionspetegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnAede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhangighed

Vi er uafhengige af fonden ioverensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
etiske regler) og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etis-
ke forpligtelser ihenhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar f or 6rsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede ioverens-
stemmelse med Srsregnskabsloven. 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 besviqelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af Srsregnskabet er ledelsen ansvarlig tor at vurdere fondens evne til at fortsette
driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 6rs'
regnskabet pA grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen'
sigt at likvidere fonden. indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet

Vores mAl er at opne hoj grad af sikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp5tegning med en
konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udfores ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er geldende i Danmark, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, n3r sSdan findes. Fejlinformatio-
ner kan opst6 som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pA de okonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne traffer pA qrundlag af Srsregnskabet.

Som led ien revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation iSrsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pA disse risici
samt opnSr revisionsbevis. der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forirsaget af besvigelser er hojere end ved
vesentlig fejlinformation for:rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvargelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern kontrol.

opner vi forstAelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon
klusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

Tager vistilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmessige skon oq tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhangige revisors revisionspitegning
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet p6 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pE grundlag af det opn6ede revisionsbevis er vesenflig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til
at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
pitegning gore opmerksom p6 oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis s6danne oplysninger
ikke er tilstrekkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret p5 det revisionsbe-
vis, der er opn6et frem til datoen for vores revisionsp5tegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medfore, at fonden ikke langere kan fortsette driften.

Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af Srsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om Srsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
pE en s6dan mAde, 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 revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identif icerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om 6rsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vesentligt inkonsistent med Srsregnskabet eller vores
viden opnEet ved revisionen eller pE anden mEde synes at indeholde vesentlig fejlinformation.

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

Baseret pE det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med 6rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 6rsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det vesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejle, den 13. maj 2019
Enrusr & YoUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 3070 0228

Lars K
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Oplysninger om fonden

Navn
Adresse, postnr., by

CV R'n r.
Stiftet
Hjemsted skom m une
RegnskabsAr

Hjemmeside
E-mail

Telefon
Telefax

Bestyrelse

Leder

Revision

Bankforbindelser

Fonden Konserver ingscentret 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 71, 55
76 62 7154

Jesper Elkjer, formand
Dagmar Warming
Ove S6rensen
Ole Puggaard
Else Merete Boge Pedersen
Maja Dissing Forsom Sandahl
Gitte Lykke Kjeldsen
Jesper Bakqaard
Claus Kjeld Jensen

Lise R.eder Knudsen

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Lysholt Al16 10, 7100 Vejle

Den Jyske Sparekasse

Spar Nord
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Fondsbestyrelsen

Deltagere i fondsbestyrelsen:

Jesper Elkjar, lormand

Titel idaglig beskaftigelse: Leder af Sprogskolen, Kolding
Fodselser: 1963
Medlem af bestyrelsen siden:2014 (Formand siden 2014)

Ovrige bestyrelsesposter:
. Byrldsmedlem iKolding Kommune
. Formand for Kulturudvalget iKolding Kommune
o Medlem af okonomiudvalget iKoldinq Kommune
. Medlem af Plan- og Boligudvalget iKolding Kommune
. Medlem af Fritids- og ldretsudvalget i Kolding Kommune
. Nastformand ibestyrelsen tor Koldinghus
r Bestyrelsesmedlem i Udviklingsfonden for Koldinghus
r Nestformand ibestyrelsen for Kunstmuseet Trapholt
. Nestformand for bestyrelsen for Geografisk Have
. BestyrelsesmedlemiKoldingLystbidehavn
. BestyrelsesmedlemiBlueKoldingA/S
. Bestyrelsesmedlem iBlueKoldinq Holdinq A/5
. Bestyrelsesmedlem i BlueKolding EnergiproduktionA/S
. Bestyrelsesmedlem iBlueKolding Vand A/S
. Bestyrelsesmedlem i BlueKolding Spildevand A/S

. Bestyrelsesmedlem i Christiansfeld Spitdevand A/S

. BestyrelsesmedlemiKoldingTuristforening

. BestyrelsesmedlemiJensHolmsBiblioteksfond

. BestyrelsesmedlemiKoldingMusikskole

. Bestyrelsesmedlem i EliteidratsrAdet

Jesper Elkjer er at anse for uafhengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Dagmar Watming

Titel idaqliq beskaftigelse: Direkt6r af Ribe Kunstmuseum
FodselsAr:1953

0vrige bestyrelsesposter:
. Bestyrelsesmedlem iHermod LannunqsMuseumsfond

Dagmar Warming er at anse for uafhangig, jf. anbelaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Ove Sorensen, kasserer

Titel i daglig beskeftigelse: Leder af VejleMuseerne
Fodselser:1958
Medlem af bestyrelsen siden:2009 (Kasserer siden 2OO9)

0vrige bestyrelsesposter:
. Medlem af bestyrelsen for Felles Museumsmaqasiner

Ove Sorensen er at anse for uafhangig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1
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Ole Puggaard

Titel idaglig beskaftigelse: Leder af lndustrimuseet
Fodsels:r:1953

0vrige bestyrelsesposter:
. Bestyrelsesmedlem iDen selvejende institution Falles Museumsmaqasiner iVejle Amt

Ole Puggaard er at anse for uafhangig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Else Mercte B6ge Pedersen

Titel idaglig beskaftigelse: Afdelingsleder , kulturhistorisk afd. Horsens Museum
Fodselser:1968
Medlem af bestyrelsen siden: 1. januar 2018

0vrige bestyrelsesposter:
o Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for SydostjyllandRedaktion/bestyrelse "Tings

Tale" (tidsskrift for museer)
. icensorkorps og ien slags bestyrelse for Folkeuniversitetet Horsens og Hedensted

Else Merete Boqe Pedersen er at anse for uafhengig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Maja Dissing Forsom Sandahl

Titel i daqlig beskeftigelse: Grafisk konservator
FodselsAr:1974
Medlem af bestyrelsen siden: 2016

Maja Dissing Forsom Sandahl er at anse for uafhangig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Gitte Lykke Kjeldsen

Titel idaqliq beskeftigelse: ByrSdsmedlem iRingkobing-Skjern og Syqeplejerske
FodselsSr: 1956

0vrige bestyrelsesposter:
r Naestformand i Rengkobing-Skjern Renseanlag A/S
. Nestformand i Bioenergi Vest A/S
r NastformandiRingkobing-SkjernForsyningA/S
. Nestformand i Ringkobing-Skjern Spildevand A/S
r Naesttormand iRingkobing-Skjern Vand A/S
. Nastformand iRingkobing-Skjern Erhverv A/S
. Bestyrelsesmedlem iDen selvejende lnstitution Kaj Munks Prestegaard iVederso
. Bestyrelsesmedlem i Den selvejende institution Kunst i Manovregangen
. Bestyrelsesmedlem i Ringk0binq-Skjern Museum

Gitte Lykke Kjeldsen er at anse for uafhangig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Jesper Bakgaard

Titel idaqlig beskattigelse: Leder af Struer Museum
Fodselser:1976

7
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Ledelsesberet n ing

Fondens vasentliqste aktiviteter

Fonden Konserveringscenteret iVejle er en erhvervsdrivende fond, der er oprettet med det formAl at
yde konserveringsfaglig bistand, og 16dgivning med hensyn til udstillings- og magasineringsforhold samt
bevaring af kulturarven for museer og arkiver m.v.

Udvikling iaktiviteter og rkonomiske forhold

Regnskabet for 2018 udviser et underskud pA 39 t.kr. mod et budgetteret overskud pA 100 t.kr.

Arets resultat er pEvirkeret fusionen og dertilhorende tidsforbrug og omkostninger.
For kommende regnskabser forventes der en effektivisering og et positivt resultat.

Fonden Konserveringscentret i Vejle fusionerede pr. 1.1.2018 med Konserveringscenter Vest i 0lgod
under det felles navn Fonden Konserveringscenteret iVejle. Aktiviteterne foreger pA de hidtidige
adresser, indtil der er bygget ud, og vi kan flytte sammen p5 adressen Maribovej 10, Vejle.
Ved fusionen er der kommet flere fagspecialer til bl.a. mobelkonservering, konservering af
vanddrukkent tra, og rAdgivning og bevaring af "big stuff" som skibe, huse og industrimaskiner.

Redegorelse for god Fondsledelse

Fondens bestyrelse soger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive,
hensigtsmessige og velfungerende.

En rekke interne politikker og procedurer er vedtaqet og vedligeholdes lobende med henblik pA at sikre
en hensigtsmassig og passende styring af fonden.

Komit6en for god Fondsledelse offentliggjorde idecember 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede m3l med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen vare-
tager fondens formAl og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af
erhvervsdrivende f onde.

Bestyrelsen onsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformll fremmes mest muligt, og at
bestyrelsen 09 ovrige medarbejdere iden daglige drift alene varetager fondens interesser.

Bestyrelsen onsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fundats
og den til enhver tid geldende lovgivning.

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og:benhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til
at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Der er 16 anbefalinger til qod Fondsledelse.

Fonden forholder sig til de enkelte anbefalinger, som det fremgar af nedenstiende skema.

I

Claus Kjeld Jensen

Titel idaglig beskeftigelse: Leder af Varde Museum
Fodselser: 1965

0vrige bestyrelsesposter:
. Bestyrelsesmedlem iOlgod Museums Fonden
. Bestyrelsesmedlem iMuseum Center BlSvand Fonden

Claus Kjeld Jensen er at anse for uafhangig, jf. anbefaling lor god tondsledelse punkt 2.4.1

Fonden Konserveringscentret iVejle har gennem irene udviklet en rakke forskellige arbejdsomr6der,
der dels afspejler museernes behov for konservering og dels reprasenterer en materialemessig
mangfoldighed, der gor centret istand til at kunne petage sig mange og forskelligartede opgaver.
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Ledelsesberetning

Anbefaling Fonden f6lger
Fonden folger ikke
Fonden forklarer

1. Abenhed og kommunikation

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager ret- X
ningslinjer for ekstern kommunikation, herunder
hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden
p3 den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke
forhold. Retningslinjerne skal imodekomme beho-
vet for Sbenhed og interessenternes behov og mu-
lighed for at opnA relevant opdateret information
om fondens forhold.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.7- Overordnede opgaver oq ansvar

2.1.1. Det anbelales, at bestyrelsen med henbtik pe X
at sikre den erhvervsdrivende fonds virke iover-
ensstemmelse med fondens formil og interesser
mindst en gang Srligt tager stilling til fondens over-
ordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs'
punkt i vedtagten.

2.2. Formanden og nastformanden for bestyrelsen

2.2.1. Det anberales, at bestyrelsesformanden X
organiserer, indkalder og leder bestyrelsesm6-
derne med henblik pA at sikre et effektivt bestyret-
sesarbejde og skabe de bedst mulige forudset-
ninger f or bestyrelsesmedlemmernes arbejde
enkeltvis og samlet.

2.2.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen - ud over X
formandshvervet - undtagelsesvis anmoder besty-
relsesformanden om at udfore sarlige driftsopga-
ver for den erhvervsdrivende fond, bor der fore-
ligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at besty-
relsen bevarer den ualhangige overordnede ledel-
se og kontrolfunktion. Der bor sikres en forsvarlig
arbejdsdeling mellem formanden, nestformanden,
den ovrige bestyrelse og en eventuel direktion.

2.3. Eestyre/sens sammensatning oq organiserinq

2.3.1. Det anbefales, at bestyrelsen lobende vurde-
rer og fastlagger, hvilke kompetencer bestyrelsen
skal r6de over for bedst muligt at kunne udfore de
opgaver, der pAhviler bestyrelsen.

2.3.2. Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af X
en eventuel udpegningsret ivedtegten sikrer en
struktureret, grundig og gennemskuelig proces for
udvelgelse og indstilling af kandidater til bestyret-
sen.

Bestyrelsen folger ikke
anbefalingen, idet hvert
enkelt bestyrelsesmedlem
udpeges elter sarskilt
udpegningsret i vedtegterne.
Kompetencevurderingen f ore-
gEr sSledes hos den
organisation, der har
udpegningsretten.

9
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Anbefaling
Fonden lolger ikke
Fonden forklarer

Bestyrelsen folger ikke
anbefalingen, idet hvert
enkelt bestyrelsesmedlem
udpeges efter serskilt
udpegningsret i vedtegterne.
Kompetencevurderingen f ore-
ger sAledes hos den
organisation, der har
udpeg ningsretten.

Bestyrelsen folger ikke
anbefalingen, idet bestyrelsen
onsker valgfrihed i henhold til
udpegningsretten i

vedtagterne.

10

Fonden folger

2.3.3. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer
udpeges p5 baggrund af deres personlige egenska-
ber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens
samlede kompetencer, samt at der ved sammen-
satning og indstilling af nye
bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet
for fornyelse - sammenholdt med behovet for
kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i

relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring,
alder og kon.

2.3.4. Det anbefales, at der Srligt i X
ledelsesberetningen, og p5 den erhvervsdrivende
fonds eventuelle h.iemmeside, redegores for
sammensatningen af bestyrelsen, herunder for
mangfoldighed, samt at der gives en rekke
specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens
medlemmer.
Se den fulde anbefaling pE godfondsledelse.dk.

2.3.5. Det anbefales, at flertallet af bestyrelses- x
medlemmerne iden erhvervsdrivende fond ikke
samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller
direktionen i f ondens dattervirksomhedcer),
medmindre der er tale om et helejet egentligt
holdingselskab.

2-4. Uafhanqiqhed

2.4.1. Det anbefales, at en passende del af besty- X
relsens medlemmer er uafhengige.
Se den fulde anbefaling pA godfondsledelse.dk

2.5- Udpeqningsperiode

2.5.1. Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer X

som minimum udpeges for en periode pE to 5r, og
maksimalt for en periode pA Iire er.

2.5.2. Det anbefales, at der for medlemmerne af
bestyrelsen fastsettes en aldersgranse, som
offentliggores i ledelsesberetningen eller pA fon'
dens hjemmeside.

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i
direktionen

2.6.1. Det anbefales, at bestyrelsen fastleqqer en X
evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, forman-
den og de individuelle medlemmers bidrag og resul-
tater 6rligt evalueres, oq at resultatet droftes i

bestyrelsen.

2.5.2. Det anbelales, at bestyrelsen 6n qanq 6rliqt X

evaluerer en eventuel direktions ogleller admini-
strators arbejde og resultater efter forud fastsatte
klare kriterier.

3. Ledelsens vederlag
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Anbefaling Fonden t6lger
Fonden folger ikke
Fonden forklarer

3.1. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i X

erhvervsdrivende fonde aflonnes med et fast
vederlag, samt at medlemmer af en eventuel
direktion aflonnes med et fast vederlag, eventuelt
kombineret med bonus, der ikke bor v.ere afhangig
af regnskabsmessige resultater. Vederlaget bor
afspejle det arbejde og ansvar, der folger af
hvervet.

3.2. Det anbefales, at der iersregnskabet gives x
oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem
af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager
fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virk-
somheder ikoncernen. Endvidere bor der oplyses
om eventuelle andre vederlag som
bestyrelsesmedlemmer, bortset fra
medarbejderreprasentanter i bestyrelsen,
modtager for varetagelsen af opgaver for fonden,
dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede
virksomheder til tonden.

Redegorelse for londens uddelingspolitik og Srets uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret ivedtaegterne, senest opdateret 29. juni 2018. Fondens formEl er
at yde konserveringsfaglig bistand og rSdgivning m.h.t. udstillings'og magasineringsforhold samt

bevaring af kulturarven mv. for museer og arkiver mv. Fondens bestyrelse har p3 grundlag af
vedtegterne fastlagt en uddelingspolitik, hvor fondens midler skal bruges til henlaggelser og eventuelle
investeringer, der vedrorer driften af Konserveringscentreret efter bestyrelsens skon.

Fondens uddelinger og investeringer besluttes pe de minimum 2 Srlige vedtagtsbestemte
bestyrelsesmoder.

I 2018 er der alene foretaget interne uddelinger til Konserveringscentrets drift.

Legetarfortegnelse

Der er alene foretaget interne uddelinqer i 2018.

Begivenheder efter balancedagen

Bestyrelserne for Konserveringscenter Vejle og Falles Museumsmagasiner har indledt de forste
undersogelser af potentlalet ved en fusion af de to institutioner.

Forventet udvikling

Der Iorventes et driftsresultat for 2019 pA ca.0 t.kr.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

kr.

Nettoomsatning
Andre driftsindtagter
Omkostninger til rSvarer og hjalpematerialer
Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlegsaktiver
Resultat for finansielle poster
Finansielle indtegter
Finansielle omkostninger

Resultat for skat
Skat af 6rets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overfort resultat

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2018

2018 20L7Note

2

3

11.111.280
457.784

-230.518
-2.069.033

6.724.893
522.802

-947.585
-990.796

9.262.973
-9.002.950

-3L8.271

5.309.974
-5.183.455

-202.341

-58.308
30.6s8
-5.150

-75.882
30.886
-1.410

-33.810
-5.387

-46.406
5.387

-39.797 -41.o79

-39.197 -4L.Ot9

-39.797 -47.O19
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr.

AKTIVER
Anlagsaktiver

4 Materielleanlagsaktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanleg og maskiner
Andre anleg, driftsmateriel og inventar

Finansielle anlagsaktiver
Andre tilgodehavender

Anlagsaktiver i alt

Omsatningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5 lgangverende arbejder for fremmed regning
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsatningsaktiver i alt

AKTIVER IALT

PASSIVER
Egenkapital

6 Grundkapital
Overfort resultat

Egenkapital i alt
Galdsforpligtelser
Korttristede galdsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger f ra kunder

5 lgangvarende arbejder for fremmed regning
Leverandorer af varer og tjenesteydelser
Anden geld
Periodeafg rensn ingsposter

Galdsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

1 Anvendtregnskabspraksis
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v
8 Nartst6ende parter

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2018

20LA 20L7

5.156.519
946.749
275.96L

5.225.997
195.890
158.833

6.389.229 5.580.720

502.922 507.049

502.922 507.049

6.892.757 6.087.769

763.585
1.346.339

0
2.560.64s

1.511.175
801.100

5.387
293.374

4.670.569 2.610.976

L.734.827 2.290.435

5.405.396 4.907.477

13.297.547 10.989.180

500.000
9.379.703

300.000
8.165.15s

9.979.703 8.46s.155

23.813
150.540

0
3.743.497

0

0
64.220

645.480
1.804.350

9.975

3.377.844 2.524.025

3.377.844 2.524.025

73.297.547 10.989.180

13



EY Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2018

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgorelse

kr.

Egenkapital 1. januar 2017
Overfort via resultatdisponering

Egenkapital 1. januar 2018
Tilgang ved fusion
Overfort via resultatdisponering

Egenkapital 31. december 2018

Grundkapital Overfort resultat I alt

300.000 8.206.174
-4L.079

8.506.774
-47.0790

300.000
300.000

0

8.155.155
1.253.745

-39.797

8.455.155
L.553.745

-39.197

600.000 9.379.703 9.979.703
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

N oter

Prasentationsvaluta

Arsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2018

I Anvendtregnskabspraksis

Arsrapporten for Fonden Konserveringscentret iVejle for 2018 er aflagt i overensstemmelse med 6rs-
regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse
c.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r.

lndeverende 3rs tal og sam menlig ningstal er ikke direkte sammenlignelige. Det skyldes at fonden er
fusioneret med Fonden Konserveringscenter vest iolgod, med virkning fra 1. januar 201g, efter book
value-metode, hvor der ikke stilles krav om tilpasning af sammenligningstal.

Nettooms€etning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsetning valgt IAS 11/lAS1g.
lndtegter ved levering af tienesteydelser indregnes som omsetning i takt med leveringen af ydelserne,
hvorved nettoomsatningen svarer til salgsvardien af 6rets udf6rte tjenesteydelser (produktionsmeto-
den).

lndtagter fra entreprisekontrakter, hvor kober har haft vasentlig indflydelse pA udformningen af akti-
vet indregnes som nettoomsetning, itakt med at produktionen udf6res, hvorved nettoomsitningen
svarer til salgsvardien af 6rets udf6rte entreprisearbe.ider (produktionsmetoden). Metoden anvendes
nEr de samlede indtagter og omkostninger p5 kontrakien og ferdiggorelsesgraden kan mEtes pSlidetiqt.

Ner indtagter fra en entreprisekontrakt ikke kan sk6nnes pAlideligt, indregnes kun omsetning svarende
til de medgeede omkostninger, idet omfang, det er sandsynligt, ai de vir brive betart af modparten.
Nettoomsatning males til dagsverdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkravet p6 veg-
ne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsetningen.

Andre driftsindtagter

Andre driftsindtegter indeholder regnskabsposter af sekundar karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlegsaktiver.

RAvarer og hjalpematerialer m,v.

REvarer og hjalpematerialer omfatter de omkostninger til ravarer og hjalpematerialer, der er medgaet
til at opni Srets omsatning.

Andre eksterne omkostninger

Andre ekste_rne omkostninger omfatter omkostninger vedrorende virksomhedens primere aktivitet, der
er afholdt iSrets lob, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame. administration, lokaler, tab
p5 debitorer, ydelser pE operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lon og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til fondens medarbejdere. lpersonaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgorelser f ra of f entlige myndiqheder.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger pA materielle anleosaktiver.

Afskrivningsqrundlaget, der opgores som kostprisen med fradrag af eventuel restvardi, afskrives line-
art over den forventede brugstid, baseret pa folgende vurdering aI aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 5r
Produktionsanlag og maskiner 5-50 3r
Andre anleg, driftsmateriel oq inventar 5-15 ir
Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtagter og omkostninger

Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopg6relsen med de belob, der vedrorer regn-
skabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og -omkostninger samt tillag og godtgorelse
under acontoskatteordningen m.v.

EY

Skat

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

Balancen

Materielle anlegsaktiver

Materielle anlegsaktiver miles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninqer. KostDri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Finansielle anlagsaktiver

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

Der foretages nedskrivning til imodegaelse af tab, hvor der vurderes at vare indtruffet en objektiv
indikation pe, at et tilgodehavende er vardiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation p6, at et
individuelt tilgodehavende er vardiforringet, foretages nedskrivning pA individuelt niveau.

Tilgodehavender

Tilgodehavender mEles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS
39.

Der foretages nedskrivning til imodegAelse af tab, hvor der vurderes at vaere indtruffet en objektiv indi-
kation p6, at et tilgodehavende eller en portefolje af tilgodehavender er verdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation p3, at et individuelt tilgodehavende er verdiforringet, foretages nedskrivning
pA individuelt niveau.
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Noter

I Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligqer en objektiv indikation pe verdiforringelse pA individuelt
niveau, vurderes pi portefoljeniveau for objektiv indikation for vardiforringelse. Portefoljerne baseres
primert pA debitorernes 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 regnskabsmessige vErdi af tilgodehavender og
nutidsverdien af de forventede pengestromme, herunder realisationsvardiaf eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefolje.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede vaerdipapirer, som uden hindring kan omsattes til
likvide beholdninger, og hvorpe der kun er ubetydelige risici for verdiendringer.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
6rets skattepligtige indkomst, requleret for skat af tidligere 6rs skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.

Udskudt skat mSles efter den balanceorienterede galdsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsm.essig og skattemessig verdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedr6rende skattemessigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill oq kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er
opstEet pA anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning pE resultat eller skattepligtig indkomst. I de
tilfalde, hvor opgorelse af skattevardien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, mEles
udskudt skat p5 grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afviklinq af for-
pligtelsen.

Udskudt skat mAles p5 grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil vare galdende, nAr den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes med den verdi. som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning iskat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. ,€ndring i

udskudt skat som folge af endringer iskattesatser indregnes iresultatopgorelsen.

EY
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

lgangvarende arbeider for fremmed regning

lgangvarende leverancer af serviceydelser og igangvarende entreprisekontrakter mAles til salgsvardi-
en af det udforte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsverdien opg6res p5 grundlag af ferdig-
gorelsesgraden pi balancedagen og de samlede forventede indtegter p5 det enkelte igangvarende
arbejde. Ferdiggorelsesgraden opgores p3 grundlag af de afholdte omkostninger iforhold til de forven-
tede samlede omkostninger pE det enkelte igangverende arbejde.

Ner resultatet af en igangverende kontrakt ikke kan skonnes pSlideligt, mAles salgsvardien til de med-
gAede omkostninger idet omfang disse forventes at blive dekket af kober.

Hvis de samlede omkostninger p: det igangvarende arbejde forventes at overstige den samlede salgs-
vardi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkost-
ningsfores i resultatopg6relsen.

Verdien af de enkelte igangverende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
aktiver, nEr salgsverdien overstiger acontofaktureringer og som forpligtelser, nlr acontofaktureringer
overstiger salgsverdien.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtreqnskabspraksis(fortsat)

Andre galdsf orpligtelser

Andre galdsforpligtelser meles til nettorealisationsverdien.

Periodeaf gransningsposter

Periodeafgrensningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrorer
indtegter i efterf olgende regnskabsir.
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Noter
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2018 20L7kr.

2 Personaleomkostninger
Lonninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

3

kr

7.602.707
7.242.864

L57.379

4.364.362
752.224

66.869

Gennemsnitligt antal f uldtidsbeskaftigede

Vederlag til fondens ledelse udgor samlet 36 t.kr. (2017:54 t.kr.)

Skat af Srets resultat
Arets regulering af udskudt skat

4 Materielleanlagsaktiver

9.002.950 5.183.455

77 10

5.387 -5.387

5.387 -5.387

Grunde og
bygninger

Produktionsan-
lag og maskiner

Andre anlag,
driftsmateriel og

inventar I alt

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i Srets lob
Afgang iSrets lob

Kostpris 31. december 2018

Af- og nedskrivninger
1. januar 2018

Arets afskrivninger
Tilbageforsel af af- og

nedskrivninger p5
afhendede aktiver

Af- og nedskrivninger
31. december 2018

Regnskabsmessig vardi
31. december 2018

6.340.983 7.937.773 609.336 8.882.092

6.280.O97
60.886

0

1.034.041
897.732

0

629.6tO
168.162

-188.436

7.943.748
7.126.780
-188.436

1.054.100
120.354

0

838.151
L46.873

0

470.777
51.034

-188.436

2.353.O28
3L8.271

-188.436

L.L74.464 985.O24 333.375 2.492.863

5.766.579 946.749 275.967 6.389.229

kr.

lgangvarende arbejder for fremmed regning
Salgsvardi af udfort arbejde
Acontofaktu reringer

der indregnes siledes:

lgangverende arbejder for fremmed regning (aktiver)
lgangverende arbejder for f remmed regning (forpligtelser)

2018 20t7

5
2.062.374
-866.575

931.548
-794.668

7.195.799 736.880

1.346.339
-150.540

801.100
-64.220

736.8807.795.799
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Grundkapital

Grundkapitalen har udviklet sig s6ledes de seneste 5 5r:

kr. 2018

Fonden Konserveringscentret i Vejle

Arsrapport 2018

2076 2015 20t4

ET

2017

Saldo primo
Kapitalf orhojelse

300.000
300.000

300.000
0

300.000 300.000 300.000
000

600.000 300.000 300.000 300.000 300.000

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v

Andre okonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeforpligtelse med i alt 393 t.kr. i uopsigelige
huslejekontrakter med en resterende kontraktsperiode p6 optil 12 mdr.

8 Nartstiende parter

Fonden har i regnskabsSret haft folgende transaktioner med nertstSende parter:

Grundlag for nertstiende
Nartst8ende part part lndhold af transaktion 2018

kr
Transaktioner med
nertstiende parter

Bestyrelsesf ormand
Den selvejende institution

Falles
Museumsmagasiner

Mellemverende med
nertstiende parter

Den selvejende institution
Felles
Museumsmagasiner

Ledelsesmedlem
Felles ledelse

Falles ledelse

Bestyrelseshonorar
Viderefaktureret del af

lokale- og admini-
strationsom kostn in ger

Viderefakturerede
lonomkostninger

Vedligeholdelsesom-
kostninger af
udenomsarealer

Husleje
Renteindtegter af lin
Modtagne afdrag p5 16n

Ydet langfristet l5n,
restgeld

Tilgodehavende hos
nertstEende part

36.000

42.769

633.090

L8.549
43.767
30.886

4.L27

502.922

409.735
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