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Ledelsens beretning
Formål
Fondens formål er i første række at sikre og underbygge det
økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S med tilsluttede
selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på
en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.
Udvikling i aktiviteter
og økonomiske forhold

Fonden har ingen forsknings- og udviklingsaktivitet.

Gerda og Victor B. Strands Fond er moderfond for det
helejede Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, som
er moderselskab i koncernen. Fonden har ikke drevet
selvstændig virksomhed i 2019.

Af årets resultat overføres et beløb til uddelingsrammen
på 2.027 t.kr., der herefter udgør i alt 5.000 t.kr.
pr. 31. december 2019 til uddeling til vedtægtsmæssige
formål i kommende år.

Fondens resultat før resultat af dattervirksomhed blev
et overskud på 23.556 t.kr., hvilket er 32.458 t.kr. højere
end i 2018. Sammenlignet med 2018 er resultatet drevet
af positive værdireguleringer på Fondens finansielle
investeringer. Bestyrelsen betragter resultatet som
tilfredsstillende.

Siden balancedagen har det globale udbrud af
COVID-19 (coronavirus) negativt påvirket
såvel verdensøkonomien som de finansielle markeder,
herunder Fondens værdipapirbeholdning.

Gerda og Victor B Strands Fond uddelte i 2019 kontant
2.027 t.kr. (1.306 t.kr.) til vedtægtsmæssige formål.
Fonden har indregnet resultat af Gerda og Victor B.
Strand Holding A/S, som blev på 1.088 t.kr. (-44.514 t.kr.)
efter skat.

Der er herudover ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som har betydning for vurderingen af Fondens og
koncernens økonomiske stilling pr. 31. december 2019.
I overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 111 og
114 udarbejder Fonden ikke koncernregnskab.

Specifikation og kommentarer til Gerda og Victor B.
Strand Holding A/S’ resultat findes i årsrapporten for
Gerda og Victor B. Strand Holding A/S.

23,5 mill

2,0 mill

1,1 mill

5,0 mill

Fondens resultat før resultat
af dattervirksomhed

Gerda og Victor B Strands Fond
uddelte i 2019 kontant

Fonden har indregnet resultat af Gerda
og Victor B. Strand Holding A/S

Uddelingsrammen udgør

23.556 t.kr.

2.027 t.kr.

1.088 t.kr.

5.000 t.kr.
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God fondsledelse
Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at Fondens
ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og
velfungerende.
En række interne politikker og procedurer er vedtaget
og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en
hensigtsmæssig og passende styring af Fonden og koncernen.

Fonden følger samtlige anbefalinger. En detaljeret
gennemgang af Fondens opfyldelse af anbefalingerne
kan findes på www.tomsgroup.com/om-tomsgruppen/fonden/

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Gerda og Victor B. Strands Fond ledes af en bestyrelse på
8 medlemmer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ansat i Toms Gruppen A/S. Formanden for
Toms Gruppen A/S er i henhold til Fundatsen menigt
medlem af Fondens bestyrelse. De medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen, og
de vælges af medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen
for Toms Gruppen A/S. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke
beklæde posten længere end til udgangen af det år, hvor
vedkommende fylder 75 år. Af de 5 fundatsudpegede
medlemmer er 1 medlem kvinde. Det er bestyrelsens mål
at have 2 kvindelige fundatsudpegede medlemmer inden
2023.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager Fondens
formål og interesser, og forvalter Fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.
Bestyrelsen ønsker at sikre, at Fondens formål og interesser fremmes bedst muligt, herunder at varetage Fondens
interesser i forhold til Fondens dattervirksomhed, blandt
andet ved udøvelsen af et engageret og involverende
ejerskab.
Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel
ledelse af Fonden at sikre stifters vilje, Fondens vedtægt
og den til enhver tid gældende lovgivning.
Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre
grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.
Der er 16 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014 kan rekvireres på Komitéen for
god Fondsledelses hjemmeside:
https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/media/
anbefalinger_for_god_fondsledelse.pdf

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et
fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager
et grundhonorar på DKK 160.000 pr. år, næstformanden halvanden gang grundhonoraret og formanden tre
gange grundhonoraret pr. år. Formanden for Fondens
Investeringskomité modtager et tillæg svarende til halvt
grundhonorar, mens menige medlemmer ikke modtager
tillæg. Honoraret er specificeret i note 6.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder med deltagelse af alle bestyrelsens medlemmer.
Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af Toms Gruppen A/S, og det anslås, at det samlede
antal timer til administration er ca. 60 timer om året.

Gerda og Victor B. Strands Fond
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Uddelingspolitik

Uddelinger 2019

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsen, senest
opdateret 4. april 2016. Fondens bestyrelse har på
grundlag heraf fastlagt en uddelingspolitik, som kan
opdeles i følgende kategorier:
• Uddelinger til formål, der direkte sikrer og underbygger
det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med
tilsluttede selskaber.
• Uddelinger til formål, der indirekte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S
med tilsluttede selskaber.
Fondens uddelinger besluttes på bestyrelsesmøder,
som efter fundatsen afholdes så ofte, som dette findes
fornødent.
På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme
for det kommende år, hvori uddelinger skal kunne indeholdes.
Af fundatsen følger det, at såfremt fondens formål, jf.
ovenfor, er udtømt eller efter tidens forhold uaktuelt, skal
fondens formue – både i tilfælde af opløsning og ved
fondens fortsatte virke – anvendes til følgende formål:
• Støtte til veltjente tidligere medarbejdere i Toms Gruppen A/S,
i de dertil knyttede selskaber samt i firmaet Tørsleff &
Co. A/S eller til disses medarbejderes efterladte eller til
samme personkreds, som måtte være tilknyttet andre
selskaber, som fonden direkte har investeret i.
• S tøtte til almennyttige formål, såsom undervisning,
forskning, humanitær bistand og kulturelle formål,
særligt sådanne som det offentlige enten ikke ønsker
eller ikke magter at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Hjemmeside

Gerda og Victor B. Strands Fond indbyder til at læse
om Fonden, dens formål og om nogle af de projekter/
indsamlinger, der bliver givet støtte til på adressen
www.tomsgroup.com/om-toms-gruppen/fonden/

Uddelingstype

Gerda og Victor B. Strands Fond støtter
Beløb (t.kr.)

Kommentar

	Toms Sustainable Cocoa
Sourcing Programme

500

Kontant

Kræftens Bekæmpelse

250

Kontant

127

Kontant

1.000

Kontant

150

Kontant

	Træningsfaciliteter
Toms Gruppen A/S’
medarbejdere
Danmarks Idrætsforbund
(Toms Guldpulje)
Toms Visitor Centre
Fondens samlede
uddelinger for året

2.027

Toms Sustainable Cocoa Sourcing Programme
Med ECOM Sustainable Management Service som
partner støtter Gerda og Victor B. Strands Fond de
4.800 ghanesiske kakaofarmere, der dyrker Toms
Gruppens vestafrikanske kakao. Programmets formål
er at udvikle en bæredygtig kakaoproduktion, hvilket
Gerda og Victor B. Strands Fond har arbejdet målrettet på siden 2007.

Kræftens Bekæmpelse
Gerda og Victor B. Strands Fond har siden 2018
samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse i forbindelse
med deres årlige ”Støt Brysterne” kampagne for at
støtte kampen mod brystkræft. Kampagnen indsamler midler, som går til forskning, forebyggelse, information og rådgivning.

Træningsfaciliteter for Toms Gruppen A/S’ medarbejdere
Gerda og Victor B. Strands Fond støtter en balanceret livsstil, herunder sportsaktiviteter for Toms Gruppen A/S’
medarbejdere. Således har Fonden i 2019 doneret et beløb til udvidelse af træningsfaciliteterne på hovedkontoret i Ballerup.
Danmarks Idrætsforbund (Toms Guldpulje)
Gerda og Victor B. Strands Fond har støttet Toms Guldpulje,
et nyt initiativ fra 2019, som er indgået i samarbejde med
Danmarks Idrætsforbund. Toms Guldpulje kan give økonomisk
støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer
for familieidræt. Gerda og Victor B. Strands Fond har bidraget
med 1 million danske kroner til Toms Guldpulje.
Toms Visitor Centre
Siden 1965 har Toms Gruppen A/S inviteret skoleklasser på
besøg i chokoladefabrikken. Skolebesøgene har fra 2010
været en del af et undervisningsforløb, hvor klassen forbereder
sig ved hjælp af Toms Gruppen A/S’ undervisningsmateriale.
Desuden tilbyder Toms Gruppen A/S et forløb til brug udelukkende på skolerne. Her modtager klasserne en Oplevelseskasse
med kakao- og chokoladematerialer samt adgang til interaktivt undervisningsmateriale. På denne måde kan flere klasser i
hele Danmark lære om chokoladeproduktion, balanceret livsstil, bæredygtighed og kvalitet. I et ønske om fortsat at udvikle
og udbyde dette tilbud, har Gerda og Victor B. Strands Fond
valgt at give støtte til udvikling af en ny Oplevelseskasse.

Gerda og Victor B. Strands Fond
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019
for Gerda og Victor B. Strands Fond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov
om fonde og visse foreninger og fundatsen samt
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med de nødvendige tilpasninger.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
Fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat
og for Fondens finansielle stilling.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019.
Årsrapporten godkendes hermed.

Ballerup, den 23. marts 2020

Fondsbestyrelsen
Marianne Philip
Formand

Henrik Brandt

Walther Paulsen

Jørgen Dirksen

Hans-Jørgen Filtenborg

Tina Nina Steenberg

Kenneth Pedersen

Gregers Wedell-Wedellsborg
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Gerda og Victor B. Strands Fond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Gerda og Victor B.
Strands Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Uafhængighed
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig

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 sam-

mensværgelser, 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 konklusion 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 den øverste ledelse om bl.a. 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse,
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. marts 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
Jens Thordahl Nøhr
statsaut. revisor
mne32212
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Gerda og Victor B. Strands Fond for 2019 er aflagt i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen
samt årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder,
med de ændringer der følger af fondens særlige karakteristika.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når Fonden 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
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for
at opnå årets indtjening. Uddelinger anses for en del af
resultatdisponeringen.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af
udskudt skat.

Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder

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

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Resultatopgørelsen

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles
til dagsværdi på balancedagen.

Andre eksterne omkostninger

Selskabsskat og udskudt skat

Andre eksterne omkostninger omfatter øvrige omkostninger til Fondens administration.

Finansielle indtægter
og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,
kursgevinster og –tab samt udbytte vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Resultat af kapitalandele
i dattervirksomheder

Resultat af dattervirksomhed indregnes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat
efter skat. Resultat af dattervirksomhed indregnes efter
indre værdis metode.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel
skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver
og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles

til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten
ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og
skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som
aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. I efterfølgende
perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.

Skyldig uddeling

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål
er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor
modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen,
fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen
og indregnes som en gældsforpligtelse.

Egenkapital

Indvundne beløb (overskud), der endnu ikke er udloddet
til vedtægtsmæssige formål, indregnes som en særskilt
post under egenkapital benævnt „rådighedskapital“.
Foreslået udlodning til vedtægtsmæssige formål i det
kommende år indregnes som en særskilt post under
egenkapitalen benævnt uddelingsramme.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet for 2019 er koncernregnskabet for
dattervirksomheden Gerda og Victor B. Strand Holding
A/S.
I overensstemmelse med årsregnskabsloven §§ 111 og
114 indgår moderfonden ikke i koncernregnskabet.
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Resultatopgørelse 2019

t.kr.

1. januar - 31. december
Note

2019

2018

-1.620

-1.680

-323

-227

-1.943

-1.907

3.732

11.069

22.019

-18.021

-252

-42

Finansielle poster

25.499

-6.995

Resultat før dattervirksomhed

23.556

-8.902

1.088

44.514

24.644

35.612

-4.798

2.218

19.846

37.830

Årets uddelinger

2.027

1.306

Heraf anvendt af uddelingsramme

-2.027

-1.306

Årets overførsel til uddelingsramme

2.027

3.306

16.731

-9.990

1.088

44.514

19.846

37.830

Bestyrelseshonorar
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger

Finansielle indtægter
Kursgevinster og kurstab på værdipapirer
Finansielle omkostninger

1

Resultat af dattervirksomhed

Resultat før skat
2

Skat af årets resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering

Overført til rådighedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Gerda og Victor B. Strands Fond
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Balance pr. 31.12.2019

t.kr.

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver pr. 31. december
Note

AKTIVER

t.kr.

Passiver pr. 31. december
2019

2018

Note

PASSIVER

2019

2018

60.000

60.000

168.849

171.490

Anlægsaktiver
4
Finansielle anlægsaktiver
1

Kapitalandel i dattervirksomhed

5

Udskudte skatteaktiver
Anlægsaktiver i alt

Egenkapital
Grundkapital

785.168

787.796

0

1.586

Uddelingsramme

5.000

5.000

785.168

789.382

Rådighedskapital

806.672

789.941

1.040.521

1.026.431

Udskudt skat

1.100

0

Hensættelser i alt

1.100

0

0

15.081

Selskabsskat

1.239

0

Anden gæld

883

685

2.122

15.766

1.043.743

1.042.197

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Egenkapital i alt
Omsætningsaktiver
0

1.946

705

0

Andre tilgodehavender

60

0

Tilgodehavende i alt

765

1.946

255.198

249.028

Selskabsskat
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder

3

Værdipapirer

Gæld
Hensættelser
5

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

2.612

1.841

258.575

252.815

1.043.743

1.042.197

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

6

Efterfølgende begivenheder

7

Nærtstående parter

Gerda og Victor B. Strands Fond
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Noter
2019

Note
1

t.kr.

2018

Kapitalandel i dattervirksomhed

Noter

t.kr.

Note
3

2019

2018

260.946

250.755

Værdipapirer

Kostpris 1. januar

616.319

616.319

Kostpris 1. januar

Kostpris 31. december

616.319

616.319

Regulering til primo

-2.007

0

Værdireguleringer 1. januar

171.477

131.925

Tilgang

28.470

77.467

-1.935

-799

Afgang

-43.527

-67.276

-385

-1.688

Kostpris 31. december

243.882

260.946

Finansielle instrumenter i tilknyttede virksomheder efter skat

-1.396

-2.475

Samlede værdireguleringer 1. januar

-11.917

6.104

Resultat af dattervirksomhed efter skat

1.088

44.514

Regulering til primo

2.007

0

Værdireguleringer

22.019

-19.111

Værdireguleringer på afhændede værdipapirer

-793

1.090

Samlede værdireguleringer 31. december

11.316

-11.917

255.198

249.029

Aktuarmæssigt tab på ydelsesbaserede pensionsordninger efter skat
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder

Værdireguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

168.849

785.168

171.477

787.796

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Dattervirksomhed omfatter det helejede Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, Ballerup

2

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering vedr. tidligere år
Regulering af udskudt skat

4
-2.112

0

0

-28

-2.686

2.246

-4.798

2.218

Egenkapitalopgørelse

Grundkapital

Nettoopskrivning efter
den indre værdis metode

Egenkapital 1. januar 2018

60.000

Uddelingsramme

131.925

3.000

Rådighedskapital

I alt

799.931

994.856

Årets faktiske uddelinger

0

0

-1.306

0

-1.306

Overført, jf. resultatdisponering

0

44.514

3.306

-9.990

37.830

0

-1.675

0

0

-1.675

dattervirksomheder efter skat

0

-3.274

0

0

-3.274

Egenkapital 1. januar 2019

Kursregulering af egenkapital primo i
udenlandske tilknyttede virksomheder
Øvrige egenkapitalregulering i

Betalt skat i året

0

0

60.000

171.490

5.000

789.941

1.026.431

Årets faktiske uddelinger

0

0

-2.027

0

-2.027

Overført, jf. resultatdisponering

0

1.088

2.027

16.731

19.846

0

-385

0

0

-385

Kursregulering af egenkapital primo i
udenlandske tilknyttede virksomheder
Øvrige egenkapitalregulering i
dattervirksomheder efter skat
Egenkapital 31. december 2019

0

-3.344

0

0

-3.344

60.000

168.849

5.000

806.672

1.040.521
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Noter

t.kr.

Note
5

2019

2018

Udskudt skat
Udskudt skat 1. januar

-1.586

660

Regulering af udskudt skat

2.686

-2.246

Udskudt skat 31. december

1.100

-1.586

Foreslået uddeling i det kommende år
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud

1.100

372

0

-1.958

Udskudt skat indregnes således i balancen:

Note

Honorar
2019

Honorar Alder Køn
2018			

Indtrådt
Nuværende
i bestyrelsen valgperiode

Marianne Philip, formand

480.000

480.000

62 Kvinde

2006

2018-2020

Afhængig

Gregers Wedell-Wedellsborg*

120.000

0

47 Mand

2019

2019-2021

Uafhængig

Walther V Paulsen

160.000

160.000

70 Mand

2011

2015-2019

Uafhængig

Jørgen Dirksen

160.000

160.000

64 Mand

2014

2018-2020

Uafhængig

Henrik Brandt

80.000

80.000

64 Mand

2014

2018-2020

Uafhængig

Kenneth Pedersen
160.000
160.000
45 Mand 2017
2016-2020
							

Afhængig og medarb.valgt
bestyrelsesmedlem

Hans-Jørgen Filtenborg
160.000
160.000
58 Mand 2002
2016-2020
							

Afhængig og medarb.valgt
bestyrelsesmedlem

Efterfølgende begivenheder

Tina Nina Stenberg
160.000
80.000
62 Kvinde 2018
2018-2020
							

Afhængig og medarb.valgt
bestyrelsesmedlem

Siden balancedagen har det globale udbrud af COVID-19 (coronavirus) negativt påvirket såvel verdensøkonomien som de finansielle
markeder, herunder Fondens værdipapirbeholdning.

Villy Rasmussen, næstformand*

Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteforpligtelser

0

-1.586

1.100

0

Der er herudover ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som har betydning for vurderingen af Fondens og koncernens økonomiske
stilling pr. 31. december 2019.
7

t.kr.

Endvidere består Fondens nærtstående parter af Fondens bestyrelse, og de er som følger:

Udskudt skat vedrører:

6

Noter

Lissi Gjørlund
Total

240.000

75 Mand

2006

Fratrådt

0

80.000

66 Kvinde

2010

Fratrådt

1.540.000

1.600.000						

* Udpeget af Dansk Erhverv

Nærtstående parter

Medlemmer af Fondens Investeringskomité er som følger:

Gerda og Victor B. Strands Fond har
følgende kapitalandele, som dermed
falder ind under definitionen som
nærtstående parter:

Gerda & Victor B. Strands
Fond

Honorar
2019

Honorar
2018

80.000

80.000

Marianne Philip

0

0

Hans-Jørgen Filtenborg

0

0

80.000

80.000

1.620.000

1.680.000

Walther V Paulsen, formand

Gerda & Victor B. Strand
Holding A/S
(100%)

Total
Samlet Honorarer

De ovenfor anførte beløb omfatter ikke ordinært lønvederlag til medarbejderrepræsentanterne i Toms Gruppen A/S.
I tillæg til ovenstående honorar modtager bestyrelsesformanden for datterselskabet Toms Gruppen A/S 750 t.kr. (750 t.kr. i 2018) for sit
hverv i datterselskabet. Der er ikke udbetalt særskilt honorar til bestyrelsen i Gerda og Victor B. Stand Holding A/S.
Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af side 28. Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter

Toms Gruppen A/S
(100%)

Nærtstående part

Toms Polska Sp.
Z.o.o.
(100%)

60.000

Toms Sverige AB
(100%)

Hanseatische
Chocolade GmbH
(100%)

Toms Confectionery
Group Pte Ltd
(100%)

Toms Confectionery
Group Norway
(100%)

Grundlag for
Indhold
2019
2018
nærtstående part
af transaktion
(t.kr)
(t.kr)
		
Kromann Reumert
Advokatvirksomhed hvor
Assistance
2.110
1.055
Fondens formand er partner
				
Mellemregning med nærtstående parter				
Toms Gruppen A/S
Dattervirksomhed
Løbende mellemregning
705
15.081
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Bestyrelse
Marianne Philip (FM)

Uddannelse: Cand.Jur. fra Københavns Universitet og LL.M. fra Duke
University, USA. Dybtgående kendskab til kapitalmarkedsret inklusive
selskabsret og fondsret. Bred erfaring med ledelse, governance og arbejde i bestyrelser.

Partner Kromann Reumert
Formand for Komitéen for god Fondsledelse
Adj. Professor, CBS
Novo Nordisk Fonden
(NFM)
Bitten og Mads Clausens Fond
(NFM)
Codan A/S
(BM)
Codan Forsikring A/S
(BM)
Brenntag Nordic A/S
(BM)
Aktieselskabet af 1. januar 1987
(BM)
Investeringsforeningen Nordea Invest
(FM)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Kommune
(FM)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Bolig
(FM)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Engros
(FM)
Copenhagen Capacity, Fonden til
Markedsføring og Erhvervsfremme
i Region Hovedstaden
(BM)
Kirsten og Peter Bangs Fond
(BM)
Norli Pension Livsforsikring A/S
(NFM)
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
(FM)
Bestyrelsesforeningens Center for
Cyberkompetencer A/S
(FM)
Axcelfuture
(BM)

Henrik Brandt (BM)

Uddannelse: Cand.Merc, MBA Stanford University. Tidligere ansættelser: President&CEO Royal Unibrew A/S, Unomedical A/S mfl. Bred
erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde i førende danske og
internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og
strategisk forretningsudvikling.

Chairman&Non-Executive Director
Toms Gruppen A/S
Rockwool International A/S
Danish Bake Holding ApS
Nemlig.com og Intervare A/S
Scandinavian Tobacco Group A/S
Fritz Hansen A/S
Ferd Holding as, Norge
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S

(FM)
(FM)
(FM)
(FM)
(NFM)
(FM)
(BM)
(BM)

Adm. direktør Matas A/S
Dansk Erhverv
Gyldendal A/S
Vallø Stift
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
Matas Operations A/S
Stylebox A/S
Matas Property A/S

(BM)
(NFM)
(BM)
(BM)
(FM)
(FM)
(FM)

Tina Nina Steenberg (MVBM)

Walther Paulsen (BM)

Uddannelse: Cand. Merc. Forhenværende direktionsmedlem og
koncerndirektør i Carlsberg. Bred erfaring med bestyrelses- og
direktionsarbejde inden for førende danske og internationale
virksomheder. Dybtgående viden inden for økonomi, finans, investering
og strategiudvikling.

Gerda & Victor B. Strand Holding A/S

Gregers Wedell-Wedellsborg (BM)

Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, Master in
Public Administration fra Harvard og kaptajn af reserven i Den Kongelige
Livgarde. Tidligere ansættelser: Koncerndirektør COOP, digital direktør
TV2 Danmark, direktør Berlingske Media, strategikonsulent Accenture.
Bred erfaring med ledelse, strategi og forretningsudvikling, digitalisering,
detailhandel og medievirksomhed.

Produktionsmedarbejder Toms Gruppen A/S siden 2000.

Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
FSU

(MVBM)
(BM)

(BM)

Jørgen Dirksen (BM)

Uddannelse: HA. Tidligere ansættelser: CEO Rynkeby Foods A/S, Adm
direktør Unicare, Nordisk markedsdirektør Blumøller A/S, Adm. direktør
Tomten A/S, CEO Sara Lee. Commercial Director Toms Gruppen A/S.
Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde inden for førende
danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for
FMCG og strategisk forretningsudvikling.

Good Food Group A/S
(inkl. 6 datterselskaber)
Orana A/S
Alsiano A/S
Grathwol A/S
Kryta A/S
Helsemin A/S
H P Therkelsen A/S
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
Edgy Foods ApS

(FM)
(BM)
(BM)
(FM)
(BM)
(BM)
(BM)
(BM)
(FM)

(FM) Bestyrelsesformand
(NFM) Næstformand
(BM) Bestyrelsesmedlem
(MVBM) Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Hans-Jørgen Filtenborg (MVBM)

Uddannelse: Maskiningeniør, Københavns Teknikum.
Toms Gruppen A/S siden 1995. Senior Project Manager.

Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
Toms Gruppen A/S´
Ferie- og Jubilæumsfond

(MVBM)
(FM)

Kenneth Pedersen (MVBM)

Uddannelse: Automatikmekaniker.
Toms Gruppen A/S siden 1991. Reparatør/vedligehold.

Toms Gruppen A/S
Gerda & Victor B. Strand Holding A/S
Metal Hovedstaden
Branchesekretariatet industri
og byg, Metal Hovedstaden
Toms Gruppen A/S Ferie- og
jubilæumsfond
FSU

(MVBM)
(MVBM)
(BM)
(BM),
(NFM)
(BM)
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Gerda og Victor B. Strands Fond
Toms Allé 1
2750 Ballerup, Danmark
Tlf: 			
+45 44 89 10 00
Fax:			
+45 44 89 10 99
E-mail:			info@toms.dk
Hjemmeside:		
www.tomsgroup.com
Godkendt kontor:
Ballerup
CVR-nr. :		
56 85 10 11		
Etableret:		
1 Februar 2013
Finansielt år: 		
1 Januar - 31 December

