
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kristeligt Dagblads Fond
Vimmelskaftet 47, 1161 København K

 CVR-nr. 11 62 62 89

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den

Mogens Kristian Fomsgaard Madsen
Dirigent
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Kristeligt
Dagblads Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resulta-
tet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 3. maj 2022

Bestyrelse

Mogens Kristian Fomsgaard
Madsen

Erik Bjerager Inger Bach Grønbæk

Formand

Helle Christiansen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Kristeligt Dagblads Fond

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kristeligt Dagblads Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 revi-
sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-
som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 Dan-
mark, 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 en-
keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 usik-
kerhed 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 revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring 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 kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden op-
nået 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 års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 3. maj 2022

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Torben Laurentz Wiberg
statsautoriseret revisor
mne11651
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Fondsoplysninger

Fonden Kristeligt Dagblads Fond
Vimmelskaftet 47
1161 København K

CVR-nr.: 11 62 62 89
Stiftet: 24. januar 1986
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Mogens Kristian Fomsgaard Madsen, Formand
Erik Bjerager
Inger Bach Grønbæk
Helle Christiansen

Revision Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K

Kapitalinteresse Aktieselskabet Kristeligt Dagblad, København
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Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at eje aktier i og støtte Aktieselskabet Kristeligt Dagblad.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fonden har i 2021 modtaget nominelt t.kr. 3,9 i aktier i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad som gave,
hvilket beholdningen er steget med i 2021.

Fondens andel af den samlede virksomhedskapital i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad udgjorde 41,33% pr.
31. december 2021.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens
finansielle stilling væsentligt.

God fondsledelse
Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsle-
delse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag,
som er angivet nedenfor:

1 Åbenhed og kommunikation
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager princip-

per for ekstern kommunikation, som imødekom-
mer behovet for åbenhed og interessenternes be-
hov og mulighed for at opnå relevant opdateret
information om fondens forhold.

Fonden følger denne anbefaling.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1 Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at

sikre den erhvervsdrivende fonds virke i over-
ensstemmelse med fondens formål og interesser
mindst en gang årligt tager stilling til fondens
overordnede strategi og uddelingspolitik med
udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger denne anbefaling.

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder
sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer
fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organi-

serer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne
med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses-
arbejde og skabe de bedst mulige forudsætnin-
ger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde
enkeltvis og samlet.

Fonden følger denne anbefaling.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis
anmoder bestyrelsesformanden om at udføre
særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond
ud over formandshvervet, bør der foreligge en
bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at be-
styrelsen bevarer den uafhængige overordnede
ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en
forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden,
næstformanden, den øvrige bestyrelse og en
eventuel direktion.

Fonden følger denne anbefaling.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst

hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke
kompetencer bestyrelsen skal råde over for
bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der
påhviler bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en
eventuel udpegningsret i vedtægten godkender
en struktureret, grundig og gennemskuelig pro-
ces for udvælgelse og indstilling af kandidater
til bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpe-
ges på baggrund af deres personlige egenskaber
og kompetencer under hensyn til bestyrelsens
samlede kompetencer, samt at der ved sammen-
sætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlem-
mer 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 køn.

Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetnin-
gen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuel-
le hjemmeside, redegøres for sammensætningen
af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed,
samt at der gives følgende oplysninger om hvert
af bestyrelsens medlemmer:
· den pågældendes navn og stilling,
· den pågældendes alder og køn,
· dato for indtræden i bestyrelsen, hvor-

vidt genvalg af medlemmet har fundet
sted, og udløb af den aktuelle valgperi-
ode,

· medlemmets eventuelle særlige kompe-
tencer,

· den pågældendes øvrige ledelseshverv,
herunder poster i direktioner, bestyrelser
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske fonde, virksom-
heder, institutioner samt krævende orga-
nisationsopgaver,

· hvorvidt den pågældende ejer aktier, op-
tioner, warrants og lignende i fondens
dattervirksomheder og/eller associerede
virksomheder,

· hvilke medlemmer, der er udpeget af
myndigheder/tilskudsyder m.v., og

· om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgen-
de oversigt.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmed-
lemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke sam-
tidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktio-
nen i fondens dattervirksomhed, medmindre der
er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning

2.4 Uafhængighed
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens

medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte
medlemmer) af:
· op til fire medlemmer, bør mindst ét

medlem være uafhængigt,
· mellem fem til otte medlemmer, bør

mindst to medlemmer være uafhængige,
eller

· ni til elleve medlemmer, bør mindst tre
medlemmer være uafhængige, og så
fremdeles.

Fonden følger denne anbefaling.

2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som

minimum udpeges for en periode på to år, og
maksimalt for en periode på fire år.

Fonden følger denne anbefaling.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af besty-
relsen fastsættes en aldersgrænse, som offentlig-
gøres i ledelsesberetningen eller på fondens
hjemmeside.

Fonden følger denne anbefaling.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion
2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en eva-

lueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden
og de individuelle medlemmers bidrag og resul-
tater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i
bestyrelsen.

Fonden følger denne anbefaling.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt eva-
luerer en eventuel direktions og/eller administra-
tors arbejde og resultater efter forud fastsatte
klare kriterier.

Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning

3 Ledelsens vederlag
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i er-

hvervsdrivende fonde aflønnes med et fast ve-
derlag, samt at medlemmer af en eventuel direk-
tion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt
kombineret med bonus, der ikke bør være af-
hængig af regnskabsmæssige resultater. Veder-
laget bør afspejle det arbejde og ansvar, der føl-
ger af hvervet.

Fonden følger denne anbefaling.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives op-
lysning om det samlede vederlag, som hvert
enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel di-
rektion modtager fra den erhvervsdrivende fond
og fra fondens dattervirksomheder og associere-
de virksomheder. Endvidere bør der oplyses om
eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmed-
lemmer og en eventuel direktion modtager for
udførelse af andet arbejde eller opgaver for fon-
den, fondens dattervirksomheder eller associere-
de virksomheder, bortset fra medarbejderrepræ-
sentanters vederlag som ansatte.

Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgen-
de oversigt.

Tidligere bestyrelsesmedlen Bjarne Lenau Henriksen er afgået ved døden i 2021.

Der kan oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:
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Ledelsesberetning

Mogens
Kristian

Fomsgaard
Madsen Erik Bjerager

Inger Bach
Grønbæk

Helle
Christiansen

Stilling
Direktør og

bestyrelsesfor-
mand

Ansvarshaven-
de chefredaktør

og
administrerende

direktør

Chefrådgiver
Tidligere chef
og sognepræst

Alder 62 63 70 65
Køn Mand Mand Kvinde Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den 2020 1994 2017 2022
Genvalg har fundet sted? 18/6 2021 18/6 2021
Udløb af valgperiode 18/6 2022 18/6 2022 25/2 2023

Medlemmets særlige kompetencer
Ledelseser-

faring
Medieledelse Medieledelse Ledelseserfaring

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelses-
formand i

Diakonisse-
stiftelsen

Bestyrelsesfor-
mand i

Areopagos
Bestyrelsesfor-

mand i
Aktieselskabet

Kristeligt
Dagblad

Bestyrelsesfor-
mand i

Dagspressens
Fond

Bestyrelsesfor-
mand i Fonden

Den Hageske
Stiftelse

Næstformand i
Nivaagaards

malerisamling
Bestyrelses-
medlem i DR

Chefrådgiver
DR Formand

Kristeligt
Dagblads

repræsentant-
skab

Tidligere chef
for Kirkens
Korshær.

Bestyrelsesmed-
lem for Sankt

Lukas
Stiftelsen.

Udpeget af myndigheder/tilsyn Nej Nej Nej Nej
Anses medlemmet for uafhængigt Ja Nej Ja Ja
Samlet vederlag fra fonden 0 0 0 0

Fondens uddelingspolitik
Fonden har ikke praksis eller politik for at uddele af fondens midler, der har til formål at understøtte driften
i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Andre driftsindtægter 189 215
Andre driftsomkostninger -15 -16

Driftsresultat 174 199

Indtægt af kapitalinteresse 12.330 6.241

Resultat før skat 12.504 6.440

1 Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 12.504 6.440

Forslag til resultatdisponering:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 12.330 6.240
Overføres til overført resultat 174 200

Disponeret i alt 12.504 6.440
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Balance 31. december

Aktiver

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Anlægsaktiver

2 Kapitalinteresse 70.128 57.732
Finansielle anlægsaktiver i alt 70.128 57.732

Anlægsaktiver i alt 70.128 57.732

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender hos kapitalinteresser 143 36
Tilgodehavender i alt 143 36

Omsætningsaktiver i alt 143 36

Aktiver i alt 70.271 57.768
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Balance 31. december

Passiver

2021 2020
Note t.kr. t.kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 637 637
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 67.506 55.176
Overført resultat 2.122 1.948
Egenkapital i alt 70.265 57.761

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 6 7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6 7

Gældsforpligtelser i alt 6 7

Passiver i alt 70.271 57.768
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Egenkapitalopgørelse

Virksomhedska-
pital

Reserve for net-
toopskrivning

efter den indre
værdis metode

Overført resul-
tat I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Egenkapital 1. januar 2020 637 48.936 1.748 51.321
Resultatandel 0 6.240 200 6.440
Egenkapital 1. januar 2021 637 55.176 1.948 57.761
Resultatandel 0 12.330 174 12.504

637 67.506 2.122 70.265
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Noter

2021 2020
t.kr. t.kr.

1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 0 0

0 0

2. Kapitalinteresse

Kostpris 1. januar 2021 2.555 2.348
Tilgang i årets løb 67 207

Kostpris 31. december 2021 2.622 2.555

Opskrivninger 1. januar 2021 55.176 48.936
Årets resultat før afskrivninger på goodwill 12.330 6.241

Opskrivninger 31. december 2021 67.506 55.177

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 70.128 57.732

Kapitalinteresse:
Hjemsted Ejerandel

Aktieselskabet Kristeligt Dagblad København 41,33 %
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kristeligt Dagblads Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herud-
over har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Som følge af opdatering af årsregnskabsloven den 27. december 2018 er der i overensstemmelse med reg-
lerne foretaget ændring af klassifikationen af regnskabsposten "associerede virksomheder", således at kapi-
talandelene, der hidtil er blevet indregnet under associerede virksomheder, fremover indregnes under regn-
skabsposten "kapitalinteresser".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for
hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifika-
tion.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktiviteter.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.

Indtægter af kapitalinteresse
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af kapitalinteressens resultat efter skat efter eli-
minering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg
af negativ goodwill.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i associeret virksomhed vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
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Anvendt regnskabspraksis

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholds-
vis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-
ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra an-
vendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktiv-
gruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresse
Kapitalinteresse indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en
konsolideringsmetode.

I balancen indregnes kapitalinteresse til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige in-
dre værdi. Denne opgøres efter ejervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ go-
odwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af ka-
pitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ good-
will først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Nettoopskrivning af kapitalinteresse overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres
med andre egenkapitalbevægelser i kapitalinteresse.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyt-
tede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige
skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Uddelinger
Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hen-
sættelser til senere uddeling.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kost-
pris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGEDCCBPigAwIBAgIEXjBUCzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTEyMDUxNDIx
MjlaFw0yNDEyMDUxNDUxMjlaMIGFMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxSzAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0zMjEyMjk1OTA4
NDQwJAYDVQQDDB1WaWN0b3IgVG9yYmVuIExhdXJlbnR6IFdpYmVyZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAOhUVOmMbkVfsaf7B16AU3N1g9FHKfsWzgd780vXRUaQTrPb5j/H/ihJ
kefQ5XEYoyrJpdSdT9oFTMzDmOiLhdUYfQsW1CFmjIOzv7YqHEH+uejmSrWUN4Bp2j/jg7uzp73U
KJVhi2thWweRdWpLSl0SCkWm2pif0svBA7Po16DmaAEpDaDWRdIBfcUNCXuOvnmDHQ/BJH2iLirC
RMqrC5nyUbXA73PV4pgKJAEpjICKFqVSpSPO2367rs+5pyXIyYaYD2TECvx5zwXzN8AfF7UR7cIr
xhZcSgrjbAraORon9U/3Nue9+nV9uwnlcO8EwvYMOaPSPFs9MWSYa+5eMCkCAwEAAaOCAsowggLG
MA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2Nz
cC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5p
Y2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2
MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZl
bmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQ
LCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJr
LCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlm
dC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3Js
LmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQ
BgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMM
B0NSTDQ4MTQwHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFKy6tRX6
B71+PwYt4Dz3C/18ydE4MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEEpA+W2wKdNvv3k
KkQR88FLyAEFuE2k4o6v3Uh7Tcp9m1HJiaRSCipZuq1CloYUaTr3zcuGZnux1v0aC5YuPHCdGxw4
8tV+fBV0ygrmviQc8ibRqRNyZpafccc5EXLPqzbRrhRE9MuNSfH7NQP0oAAwJP8e2DJOtsMM3+in
0QKqF4znFxmgT/S+jD7Y2TPq3poSBiC+B7S71R2pgfvwYYr9B2Mm9fILEccgUgjSKFRnU5Dn2793
+c3xAlhMxcaCR/Rv/RwgqWRnbVf7jY0nP+6kFd54+YCI5+ewHI8M53KP3WAyqSFiioq1OU0/1eHn
U1RfCSz0Wo/Fjl7YESnmBks=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+MjU2NjEgw4Vyc3JhcHBvcnQgMjAyMSBLRCBGb25kLnBkZjogOWQzZGI5ZTZkOTk2ODA4ZGYyYTFmNzQwZWQ1M2E1NjVhY2JjN2M1ZmY5NjUxNGJiN2I3ZGVlZjdkYWFiN2Q0NDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNmZhMDNmM2QtYzk5Ni00ODBkLWI5NzctM2JkMDVlNDZkY2Q0PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken PW8JJ8dbft1GQ16Ewl54ipBJ3Mef+8flG3Fa43eZBTA=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNTQgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 934cd23c-7fa4-45b4-8145-314e176aa1e9
  TimeStamp MjAyMi0wNS0wNSAwOToxNzozMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 JI+EZzg/7lOkGjced07MBh1Qn1tTXXaEDyFQHnfOdYI=


 
ool7UIS5bbGdUgGg6C2kdJcTGmMfF858LkU2NSBKQ0936a8r5Ctm8+aPtje75baVcDRS25Ycxm4E
coxRVXm4XYbxjKbIUGQuh9hYRWRqz9eKw6CQIhpCxcEqGq4/plAkMzZEW/HJT6GBKDF4DXXA60/E
q89TMJ/crpo83YELNjYKmqZmRkqZz/GPephasiSbdgi4pVpxtj0X3U1JnQFMZrLieTiLqvVn4TDF
xrNpPXmx8gVCZmWiXmlwD7x+QSCJ3ckC88rok4/YJMlOUv/iQopY3JAlRDqAY86yEYpNZ6YPPmyb
is8Nc6rgkLWrsODy6bAhUfWE2pNWXNRM1KfaGw==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGEzCCBPugAwIBAgIEXijbQDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTExMTIwODMy
MjdaFw0yNDExMTIwOTAyMjdaMIGIMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxTjAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0zNjczMDAzMDM1
NjcwJwYDVQQDDCBNb2dlbnMgS3Jpc3RpYW4gRm9tc2dhYXJkIE1hZHNlbjCCASIwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANdWT3I64HMcA1a8itGiC7dAYzAlaf2r6yOBUE5x6m2egKM5Nm6s
OH1QUl7jcDt5cEmLWhj0OXXpuQW1Ax6J8k9VXe3t+YWiIMtMr3/MckmePK/GmWyyGUWjHO4XQ0jc
7HwwHtIqNQsz3s+O2CX8tOrgJkiP6z7mkkbz54qlnZt4kmGkjqk9GhEk2HuOwjficuOg8NtQYgqA
hKXIpvTRYNNGM09Qz4yGI09HBeGkGcYFbQA5kYvFFF7OmB/i/CxTakSiy7Vvm6sW9H6/ZRw+ruBj
Zaw87lInJW9Lm4TsHcUPK3sBP0q6BccAbujS8Yqy49Cb1iAksqjS0Hm97WFK4D8CAwEAAaOCAsow
ggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8v
b2NzcC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2Fp
YS5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATow
ggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBh
bnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VT
IENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt
5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFy
IGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8v
Y3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsx
EjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNV
BAMMB0NSTDQ0ODkwHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFN3A
khMY44eT5lw7fN+2s4IqVnurMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBALMdupPoc7Fn
yYyjY2zowLvLlvGMKSJEROYsOgGv/ruTToodIaOIZjwPHrsy8k6hkMlhWeKtr9uyq8G9pNiGfqY8
Jv9MkdhHZfqc6ukVLlVkqeKhiSeG/kclk1AD3wz/UMVDJ+3xXj8wxIOeyj64uUIG3RSmt3Ig5GST
rnD+puy3AQ3EsLzMkDG0E81gnRa8ZyLOTdwsch2APHVrMfp7wY6A2btSb6PUuzKJNKMYDRi6M6ew
mr6m5zSSivGQ98DnxRBKXOboeIUGgM8N953kOx1J4srsbJNCLd65ijbPbXT91gmsKiJgyIZZr4J9
SUYjjWXkyWE1ZMprXKSPLeIdEco=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+MjU2NjEgw4Vyc3JhcHBvcnQgMjAyMSBLRCBGb25kLnBkZjogOWQzZGI5ZTZkOTk2ODA4ZGYyYTFmNzQwZWQ1M2E1NjVhY2JjN2M1ZmY5NjUxNGJiN2I3ZGVlZjdkYWFiN2Q0NDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNmZhMDNmM2QtYzk5Ni00ODBkLWI5NzctM2JkMDVlNDZkY2Q0PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken ecR22kKUQrmiA9K4cnOtdrpYWWV/ou63ok4f3Ok9y3k=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNDEgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAxLjAuMTIxMC4zMg==
  challenge 8d65e1fe-d5a4-48a2-a584-5dac245039fa
  TimeStamp MjAyMi0wNS0wNSAxNjoxNjowMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 5GBZilKeRlFhxmS0CCmmtes0n14/bUwkuk8cm3m/Qi8=


 
gvKeK8PNNiAPCoZ5raH546UwPGQU7VKUmfivg87dkqGrVbKeZlttpljKtSmCki4GY937E5w+YucO
kmcixMTJg9GuNsocI0RNtWtmWD5ym0wbCXAgG5yukQWfbMJ1Iu7w3pqWq/9Gp2+9xV4g5BZHwLVG
YZG93+jefYGW1ITlqYaCLpcac7dYk7iMfgXtWngQBZgHDF3V7PbP2c7JHzVqWKhYKOXrfyx8BNax
q7cfoPApBmAglB3/rViJsMbqrK5xBczzLTWRJ+P3a4x4LW1p6dg+9OwvIjBHbfegfwNj+ugXoXXK
LqLU5Y/f4BX351WAi92eWELPI8OOnl9c/lzNRg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGATCCBOmgAwIBAgIEXhd0OzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MjkxODI2
MzJaFw0yNDA4MjkxODU2MzJaMHcxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE9MBYGA1UEAwwPSW5nZXIgR3LDuG5iw6ZrMCMGA1UEBRMcUElE
OjkyMDgtMjAwMi0yLTQ1OTkyMjI0Mzg5MTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMBm/YItZjSJINC1Swvjs6bRRPMU8TeWOOdToMVbr0Mz3Qm34Vv4j45qFX5CMOF9EOB5+q171qBA
RKhmOy/6i8jdyxG4IsKZ5Oqgmt6EIQOjWbSOQrobAXXh9F/mU7I50dInLSpc7NbZiV+XW80kaJbm
vvT5ahnHRmwYxNh7pbnzEiQzAnO63kwNosN0Gnq/X6QLYQWksiSROdwJ4sVzMh0aSgGUCxM8Z0qP
5/XlZSkApyWSyhnNEt9tr8lrFzXb13dCHkVBcSIceb9EboueUnY75l9EqfPEvTnlVgjxHKuU5b12
kD+/t4SqgsK2Ug/j25nfOJzrxpmJ25WxqUMK018CAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID
+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
Y29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEB
BTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHu
BggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRp
ZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRl
cyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDgg
ZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVs
bGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDM3MzEwHwYDVR0j
BBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFEiuLKdwt1uRcPWnV7HG3PouMGjP
MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIg53UJcIU/wboKjlJEqK4Mr8YBlsbYJdEz2
d4jmmHgLM+H8yXqesR9yhTuZMDZKnos6D/K7v0AmWoMpN/1g0LMFri4hWho66dri+hQJvtKQ7uD4
+cX3I9dpUHLSWnA0BXlP52IO906U12Sw2UWqTOhhneqFrS0nNWxaNBXgxnEbRNUTlUIpPx4eOpx0
axX3iBzyjiAjwlN7X/lDB4yKCsAbpeAEf9MJEnhnaFi+Vy+BErni2oqYNG7OX/nZwLTQXFDwcVPS
TMVS3T/SxoICC1rJxM+txJ0VzEv4Ij3b3znwZaL5M4zYZlzIUC4rnSLBde4V9yJmJLhRk169Q3qE
lX0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+MjU2NjEgw4Vyc3JhcHBvcnQgMjAyMSBLRCBGb25kLnBkZjogOWQzZGI5ZTZkOTk2ODA4ZGYyYTFmNzQwZWQ1M2E1NjVhY2JjN2M1ZmY5NjUxNGJiN2I3ZGVlZjdkYWFiN2Q0NDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNmZhMDNmM2QtYzk5Ni00ODBkLWI5NzctM2JkMDVlNDZkY2Q0PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken Q5bS6JibztYHxAdJAlpuoRppVtxPh9VuAtpMsxc2WQs=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNDEgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAxLjAuMTIxMC4zMg==
  challenge 5a83cc49-e248-48d4-8c68-0ad99f993b10
  TimeStamp MjAyMi0wNS0wNSAwOTozODoxMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 SyyXvOIh2RK8Y5D/jOQcFN8GyCLa262xxT3XnfIvvIU=


 
fRzEwqeYso054TvHKOZNMmtWiFwvSei3jmrZE0oTklND2IQZQ6Yz9gbEXBYIblQe3fBYZPPzSTQS
8pLJffccuYWYvPuLEQqTxRz4FEyPv2blGYpX2Lp/Slt1EPI7Qdz+nrlL/ml2pi7sniEemA2IKGFe
E614YVq5cNmbIfBtO+SFjNMv31az9TzC3AlH40Dn42T5zrKDMkH5jWItp3IovwEzqrKHU8cvUTPP
EXrKb9dmfC40J4w0cWyT9t/esoKH6yo+gQvLIy64TD8jDnxt4hIv4Y0ioVMQ33pUtIZ0W9dWrZ3x
RQ7y42+6L+rC/4TZX/OYNsKkvWfv2LkOk7kDvw==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIF/zCCBOegAwIBAgIEXk7mbzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjAzMTUxNDEx
MjFaFw0yNTAzMTUxNDQxMjFaMHUxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
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Ledelsespåtegning


Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Kristeligt
Dagblads Fond.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resulta-
tet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.


Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København K, den 3. maj 2022


Bestyrelse


Mogens Kristian Fomsgaard
Madsen


Erik Bjerager Inger Bach Grønbæk


Formand


Helle Christiansen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Til bestyrelsen i Kristeligt Dagblads Fond


Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kristeligt Dagblads Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


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 revi-
sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-
som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.


Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.


Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.


Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 Dan-
mark, 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 en-
keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.


· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 usik-
kerhed 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 revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.


· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring 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 kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden op-
nået 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 års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.


København, den 3. maj 2022


Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41


Torben Laurentz Wiberg
statsautoriseret revisor
mne11651
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Fondsoplysninger


Fonden Kristeligt Dagblads Fond
Vimmelskaftet 47
1161 København K


CVR-nr.: 11 62 62 89
Stiftet: 24. januar 1986
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december


Bestyrelse Mogens Kristian Fomsgaard Madsen, Formand
Erik Bjerager
Inger Bach Grønbæk
Helle Christiansen


Revision Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K


Kapitalinteresse Aktieselskabet Kristeligt Dagblad, København
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Ledelsesberetning


Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at eje aktier i og støtte Aktieselskabet Kristeligt Dagblad.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Fonden har i 2021 modtaget nominelt t.kr. 3,9 i aktier i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad som gave,
hvilket beholdningen er steget med i 2021.


Fondens andel af den samlede virksomhedskapital i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad udgjorde 41,33% pr.
31. december 2021.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens
finansielle stilling væsentligt.


God fondsledelse
Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsle-
delse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag,
som er angivet nedenfor:


1 Åbenhed og kommunikation
1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager princip-


per for ekstern kommunikation, som imødekom-
mer behovet for åbenhed og interessenternes be-
hov og mulighed for at opnå relevant opdateret
information om fondens forhold.


Fonden følger denne anbefaling.


2 Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1 Overordnede opgaver og ansvar
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at


sikre den erhvervsdrivende fonds virke i over-
ensstemmelse med fondens formål og interesser
mindst en gang årligt tager stilling til fondens
overordnede strategi og uddelingspolitik med
udgangspunkt i vedtægten.


Fonden følger denne anbefaling.


2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder
sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer
fondens formål og behov på kort og lang sigt.


Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning


2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen
2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organi-


serer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne
med henblik på at sikre et effektivt bestyrelses-
arbejde og skabe de bedst mulige forudsætnin-
ger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde
enkeltvis og samlet.


Fonden følger denne anbefaling.


2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis
anmoder bestyrelsesformanden om at udføre
særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond
ud over formandshvervet, bør der foreligge en
bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at be-
styrelsen bevarer den uafhængige overordnede
ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en
forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden,
næstformanden, den øvrige bestyrelse og en
eventuel direktion.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst


hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke
kompetencer bestyrelsen skal råde over for
bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der
påhviler bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en
eventuel udpegningsret i vedtægten godkender
en struktureret, grundig og gennemskuelig pro-
ces for udvælgelse og indstilling af kandidater
til bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpe-
ges på baggrund af deres personlige egenskaber
og kompetencer under hensyn til bestyrelsens
samlede kompetencer, samt at der ved sammen-
sætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlem-
mer 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 køn.


Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning


2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetnin-
gen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuel-
le hjemmeside, redegøres for sammensætningen
af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed,
samt at der gives følgende oplysninger om hvert
af bestyrelsens medlemmer:
· den pågældendes navn og stilling,
· den pågældendes alder og køn,
· dato for indtræden i bestyrelsen, hvor-


vidt genvalg af medlemmet har fundet
sted, og udløb af den aktuelle valgperi-
ode,


· medlemmets eventuelle særlige kompe-
tencer,


· den pågældendes øvrige ledelseshverv,
herunder poster i direktioner, bestyrelser
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske fonde, virksom-
heder, institutioner samt krævende orga-
nisationsopgaver,


· hvorvidt den pågældende ejer aktier, op-
tioner, warrants og lignende i fondens
dattervirksomheder og/eller associerede
virksomheder,


· hvilke medlemmer, der er udpeget af
myndigheder/tilskudsyder m.v., og


· om medlemmet anses for uafhængigt.


Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgen-
de oversigt.


2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmed-
lemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke sam-
tidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktio-
nen i fondens dattervirksomhed, medmindre der
er tale om et helejet egentligt holdingselskab.


Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning


2.4 Uafhængighed
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens


medlemmer er uafhængige.


Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte
medlemmer) af:
· op til fire medlemmer, bør mindst ét


medlem være uafhængigt,
· mellem fem til otte medlemmer, bør


mindst to medlemmer være uafhængige,
eller


· ni til elleve medlemmer, bør mindst tre
medlemmer være uafhængige, og så
fremdeles.


Fonden følger denne anbefaling.


2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som


minimum udpeges for en periode på to år, og
maksimalt for en periode på fire år.


Fonden følger denne anbefaling.


2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af besty-
relsen fastsættes en aldersgrænse, som offentlig-
gøres i ledelsesberetningen eller på fondens
hjemmeside.


Fonden følger denne anbefaling.


2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktion
2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en eva-


lueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden
og de individuelle medlemmers bidrag og resul-
tater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i
bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt eva-
luerer en eventuel direktions og/eller administra-
tors arbejde og resultater efter forud fastsatte
klare kriterier.


Fonden følger denne anbefaling.
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Ledelsesberetning


3 Ledelsens vederlag
3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i er-


hvervsdrivende fonde aflønnes med et fast ve-
derlag, samt at medlemmer af en eventuel direk-
tion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt
kombineret med bonus, der ikke bør være af-
hængig af regnskabsmæssige resultater. Veder-
laget bør afspejle det arbejde og ansvar, der føl-
ger af hvervet.


Fonden følger denne anbefaling.


3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives op-
lysning om det samlede vederlag, som hvert
enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel di-
rektion modtager fra den erhvervsdrivende fond
og fra fondens dattervirksomheder og associere-
de virksomheder. Endvidere bør der oplyses om
eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmed-
lemmer og en eventuel direktion modtager for
udførelse af andet arbejde eller opgaver for fon-
den, fondens dattervirksomheder eller associere-
de virksomheder, bortset fra medarbejderrepræ-
sentanters vederlag som ansatte.


Fonden følger denne anbefaling - se efterfølgen-
de oversigt.


Tidligere bestyrelsesmedlen Bjarne Lenau Henriksen er afgået ved døden i 2021.


Der kan oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:
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Ledelsesberetning


Mogens
Kristian


Fomsgaard
Madsen Erik Bjerager


Inger Bach
Grønbæk


Helle
Christiansen


Stilling
Direktør og


bestyrelsesfor-
mand


Ansvarshaven-
de chefredaktør


og
administrerende


direktør


Chefrådgiver
Tidligere chef
og sognepræst


Alder 62 63 70 65
Køn Mand Mand Kvinde Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den 2020 1994 2017 2022
Genvalg har fundet sted? 18/6 2021 18/6 2021
Udløb af valgperiode 18/6 2022 18/6 2022 25/2 2023


Medlemmets særlige kompetencer
Ledelseser-


faring
Medieledelse Medieledelse Ledelseserfaring


Øvrige ledelseshverv


Bestyrelses-
formand i


Diakonisse-
stiftelsen


Bestyrelsesfor-
mand i


Areopagos
Bestyrelsesfor-


mand i
Aktieselskabet


Kristeligt
Dagblad


Bestyrelsesfor-
mand i


Dagspressens
Fond


Bestyrelsesfor-
mand i Fonden


Den Hageske
Stiftelse


Næstformand i
Nivaagaards


malerisamling
Bestyrelses-
medlem i DR


Chefrådgiver
DR Formand


Kristeligt
Dagblads


repræsentant-
skab


Tidligere chef
for Kirkens
Korshær.


Bestyrelsesmed-
lem for Sankt


Lukas
Stiftelsen.


Udpeget af myndigheder/tilsyn Nej Nej Nej Nej
Anses medlemmet for uafhængigt Ja Nej Ja Ja
Samlet vederlag fra fonden 0 0 0 0


Fondens uddelingspolitik
Fonden har ikke praksis eller politik for at uddele af fondens midler, der har til formål at understøtte driften
i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december


2021 2020
Note t.kr. t.kr.


Andre driftsindtægter 189 215
Andre driftsomkostninger -15 -16


Driftsresultat 174 199


Indtægt af kapitalinteresse 12.330 6.241


Resultat før skat 12.504 6.440


1 Skat af årets resultat 0 0


Årets resultat 12.504 6.440


Forslag til resultatdisponering:


Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 12.330 6.240
Overføres til overført resultat 174 200


Disponeret i alt 12.504 6.440
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Balance 31. december


Aktiver


2021 2020
Note t.kr. t.kr.


Anlægsaktiver


2 Kapitalinteresse 70.128 57.732
Finansielle anlægsaktiver i alt 70.128 57.732


Anlægsaktiver i alt 70.128 57.732


Omsætningsaktiver


Tilgodehavender hos kapitalinteresser 143 36
Tilgodehavender i alt 143 36


Omsætningsaktiver i alt 143 36


Aktiver i alt 70.271 57.768


13







Balance 31. december


Passiver


2021 2020
Note t.kr. t.kr.


Egenkapital


Virksomhedskapital 637 637
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 67.506 55.176
Overført resultat 2.122 1.948
Egenkapital i alt 70.265 57.761


Gældsforpligtelser


Leverandører af varer og tjenesteydelser 6 7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6 7


Gældsforpligtelser i alt 6 7


Passiver i alt 70.271 57.768
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Egenkapitalopgørelse


Virksomhedska-
pital


Reserve for net-
toopskrivning


efter den indre
værdis metode


Overført resul-
tat I alt


t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.


Egenkapital 1. januar 2020 637 48.936 1.748 51.321
Resultatandel 0 6.240 200 6.440
Egenkapital 1. januar 2021 637 55.176 1.948 57.761
Resultatandel 0 12.330 174 12.504


637 67.506 2.122 70.265
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Noter


2021 2020
t.kr. t.kr.


1. Skat af årets resultat


Skat af årets resultat 0 0


0 0


2. Kapitalinteresse


Kostpris 1. januar 2021 2.555 2.348
Tilgang i årets løb 67 207


Kostpris 31. december 2021 2.622 2.555


Opskrivninger 1. januar 2021 55.176 48.936
Årets resultat før afskrivninger på goodwill 12.330 6.241


Opskrivninger 31. december 2021 67.506 55.177


Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 70.128 57.732


Kapitalinteresse:
Hjemsted Ejerandel


Aktieselskabet Kristeligt Dagblad København 41,33 %
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Anvendt regnskabspraksis


Årsrapporten for Kristeligt Dagblads Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herud-
over har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.


Ændring i anvendt regnskabspraksis
Som følge af opdatering af årsregnskabsloven den 27. december 2018 er der i overensstemmelse med reg-
lerne foretaget ændring af klassifikationen af regnskabsposten "associerede virksomheder", således at kapi-
talandelene, der hidtil er blevet indregnet under associerede virksomheder, fremover indregnes under regn-
skabsposten "kapitalinteresser".


Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for
hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifika-
tion.


Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Resultatopgørelsen


Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktiviteter.


Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.


Indtægter af kapitalinteresse
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af kapitalinteressens resultat efter skat efter eli-
minering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg
af negativ goodwill.


Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte i egenkapitalen.


Balancen


Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i associeret virksomhed vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
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Anvendt regnskabspraksis


Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholds-
vis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.


Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-
ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra an-
vendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktiv-
gruppen efter endt brugstid.


Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.


Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresse
Kapitalinteresse indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en
konsolideringsmetode.


I balancen indregnes kapitalinteresse til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige in-
dre værdi. Denne opgøres efter ejervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ go-
odwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af ka-
pitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ good-
will først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.


Nettoopskrivning af kapitalinteresse overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres
med andre egenkapitalbevægelser i kapitalinteresse.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.


Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyt-
tede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.


Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige
skøn.


Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
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Anvendt regnskabspraksis


Uddelinger
Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hen-
sættelser til senere uddeling.


Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kost-
pris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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farF3I5FT4/+OooZrHIk6zyB5B8wf5fCX7Dbnvt4Yu2ewMnfdHAOBDhZ+qKy/A4iL/6JZx892Jea
ONGvAaE=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+MjU2NjEgw4Vyc3JhcHBvcnQgMjAyMSBLRCBGb25kLnBkZjogOWQzZGI5ZTZkOTk2ODA4ZGYyYTFmNzQwZWQ1M2E1NjVhY2JjN2M1ZmY5NjUxNGJiN2I3ZGVlZjdkYWFiN2Q0NDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNmZhMDNmM2QtYzk5Ni00ODBkLWI5NzctM2JkMDVlNDZkY2Q0PC9kaXY+PC9kaXY+
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