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Fondsoplysninger

Gerda og Victor B. Strands Fond
Toms Allé 1
2750 Ballerup

Telefon:  44 89 10 00
CVR-nr.: 56 85 10 11   
Stiftet:  10. juli 1986 
Hjemsted:  Ballerup

Revision
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Godkendt på Fondens bestyrelsesmøde 
den 11. marts 2014

Dirigent
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Ledelsens beretning

Fondens formål
I første række at sikre og underbygge det øko-
nomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S 
med tilsluttede selskaber drevne virksomhe-
ders fortsatte beståen og udvikling på en sund, 
forretningsmæssig og økonomisk basis.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske 
forhold
Gerda og Victor B. Strands Fond er moderfond 
for det helejede Gerda og Victor B. Strands 
Holding A/S, som er moderselskab i Koncer-
nen. Fonden har ikke drevet selvstændig virk-
somhed i 2013. 

Fondens resultat før resultat af dattervirksom-
hed blev et overskud på 2.365 t.kr., hvilket er 
15.117 t.kr. højere end i 2012. Resultatet er 
påvirket negativt af kursreguleringer på inve-
steringsforeninger og obligationer.

Fonden har indregnet resultat af Gerda og Vic-
tor B. Strands Holding A/S, som blev et over-
skud på 18.333 t.kr. efter skat.

Specifi kation af Toms Gruppen A/S’ resultat 
fi ndes i vedlagte årsrapport.

Fonden har ingen forsknings- og udviklingsak-
tivitet.

Der er ikke efter statustidspunktet indtrådt 
forhold, som har betydning for vurderingen af 
fondens og koncernens økonomiske stilling pr. 
31. december 2013.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens 
§§ 111 og 114 udarbejder fonden ikke koncern-
regnskab.      
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Fondsbestyrelsen

Marianne Philip    Jens Bigum   Villy Rasmussen
Formand    Næstformand       
  

Walther Paulsen   Hans Rysgaard   Knud Broch Pedersen  
   

Hans-Jørgen Filtenborg   Lissi Gjørlund   Ole Hansen
 

Ledelsespåtegning

Ballerup, den 11. marts 2014

Bestyrelsen har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2013 for Gerda og Victor B. 
Strands Fond.

Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af fondens aktiver, passi-
ver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2013 

samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende rede-
gørelse for udviklingen i fondens aktiviteter 
og økonomiske forhold, årets resultat og for 
fondens fi nansielle stilling.

Årsrapporten godkendes hermed.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Sven Carlsen   Lisa Hagedorn
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Gerda og 
Victor B. Strands Fond for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2013. Årsregnskabet 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-
lig 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 revisionen 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 revisions-
handlinger 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 udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstæn-

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusi-
on om effektiviteten af fondens interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-
sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-
hold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af fondens aktiver, passi-
ver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2013 
samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennem-
læst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte 
revision af årsregnskabet. Det er på denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.

København, den 11. marts 2014

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Til bestyrelsen i Gerda og Victor B. Strands Fond
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Gerda og Victor B. Strands 
Fond for 2013 er afl agt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for 
klasse B-virksomheder, med de ændringer der 
følger af fondens særlige karakteristika. 

Årsrapporten er afl agt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilfl yde fonden, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fon-
den som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i 
takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af fi nansielle aktiver og for-
pligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere 
indregnes omkostninger, der er afholdt for at 
opnå årets indtjening.

Koncerninterne virksomhedssammenslut-
ninger
Ved virksomhedssammenslutninger (aktieom-
bytning) m.v. ved deltagelse af virksomheder 
under modervirksomhedens kontrol anvendes 
sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem 
det aftalte vederlag og den erhvervede virk-
somheds regnskabsmæssige værdi indregnes 
på egenkapitalen.

Der foretages endvidere tilpasning af sammen-
ligningstal for tidligere regnskabsår.

Resultatopgørelsen

Omkostninger
Administrationsomkostninger omfatter besty-
relseshonorar samt øvrige omkostninger til til 
fondens administration.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indehol-
der renter, kursgevinster og –tab samt udbytte 
vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godt-
gørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat består af årets aktuelle skat. Ak-
tuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende 
aktuel skat indregnes i balancen opgjort som 
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
reguleret for betalt acontoskat.

Resultat af kapitalandele i dattervirksom-
heder
Resultat af dattervirksomhed indregnes med 
den forholdsmæssige andel af dattervirksom-
hedens resultat efter skat. Resultat af datter-
virksomhed indtægtsføres efter indre værdis 
metode. Resultatet indregnes efter skat.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder 
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes 
og måles i fondens årsrapport efter den indre 
værdis metode.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)
Værdipapirer indregnet under omsætningsakti-
ver måles til dagsværdi på balancedagen.
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Koncernregnskab
Koncernregnskabet for 2013 er koncernregn-
skabet for dattervirksomheden Gerda og Victor 
B. Strands Holding A/S.

I overensstemmelse med årsregnskabsloven 
§§ 111 og 114 indgår moderfonden ikke i kon-
cernregnskabet.
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Resultatopgørelse 2013
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Balance pr. 31.12.2013
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Balance pr. 31.12.2013
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Noter
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