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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december
2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anderkendte retningslinjer for fonde. Den valgte
regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens
aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Jyderup, den 8. april 2022

Niels Agerbo
Formand

Flemming Engtoft Larsen

Jesper Jørgensen
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Bestyrelsen

Eggert Lykke Madsen
Kasserer

Jens Egon Foldager
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Jyderup Fonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Fonden for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med Internationale Ethic Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer
for revisorer (IESBA code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 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 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 for at vurdere selskabets 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 selskabet, 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 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.
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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

•

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 selskabets 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 selskabets 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 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet 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 blandt andet 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.
Holbæk, den 8. april. 2022
Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret Revisionspartnerselskab

Vibeke Hundevad
Partner, registreret revisor
MNE nr. mne28752
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•

Ledelsesberetning
Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens primære formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder der naturligt indgår i Naturpark Åmosen. Fondens sekundære formål er at udvikle Jyderup by som
kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk Kommune. Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og
oplevelsesøkonomi og de skal fremme bosætning, besøgende og turismen.
Fonden er erhvervsdrivende. Fondens indtægter består primært af overskud ved udlejning og drift af ejendomme og campingplads. Herudover vil der søges om tilskud til specifikke projekter.

Formandens beretning ved årsmødet

I oktober 2021 indgik Holbæk Kommune aftale med ØA Bolig om salget af Skarridsøhjemmet. ØA Bolig
vandt Holbæk Kommunes udbud af Skarridsøhjemmet, og ØA Bolig vil etablere vandrehjem på Skarridsøhjemmet i foråret 2022. Campingpladsen ejes fortsat af Holbæk Kommune, og Naturpark Åmosen arbejder
fortsat på at skabe Naturrummet på campingpladsen.
Jyderup Fonden ansatte i 2021 en projektleder på deltid til at assistere fondens bestyrelsen med at udvikle
området omkring Skarresø og søge fondsmidler m.v. til Jyderups Fondens projekter. Projektlederen har givet fonden fremdrift, og projektlederens indsats har bl.a. resulteret i, at Holbæk Kommune i 2021 bevilligede midler til at udvikle Jyderups Fondens ”7-årsplanen”, som beskriver den ønskede udvikling for området
ved Skarresø og turismen i Jyderup m.v. Norrøn vandt opgaven med at designe 7-årsplanen for Jyderup
Fonden, og borgerne i Jyderup fik på et møde i 2021 fremlagt visionerne i 7-årsplanen.
Det lykkedes endvidere i 2021 det at blive tildelt midler fra bl.a. Holbæk Kommune til at etablere fase 2 af
broen ved campingpladsen i 2022. Fase 1 af broen ved campingpladsen blev etableret af Naturpark Åmosen
i vinteren 2021.
Jyderup Fonden har med 7-årsplanen fundet en ny retning efter salget af Skarridsøhjemmet til ØA Bolig. 7årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Jyderup Fondens formålsparagraf og sætter retningen for bestyrelsens arbejde de kommende år.
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsregnskabets udsagn.
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Jyderup Fonden konstituerede sig på ny efter årsmødet den 27. april 2021. Bestyrelsesposterne blev fordelt
med Niels Agerbo som formand, Jens Foldager som næstformand, Eggert Madsen som kasserer, Jesper Jørgensen som menigt medlem og Flemming Larsen som menigt medlem.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, fondens vedtægter samt almindeligt anerkendte retningslinjer
for ikke erhvervsdrivende fonde.
Herudover har virksomheden valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsperiode.
Indtægter
Tilskud

Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge og pensioner
samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og
øvrige personaleomkostninger.
Finansielle poster
Renter af indestående i pengeinstitut.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger samt fradragsberettigede uddelinger og henlæggelser. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
Omsætningsaktiver
Indestående i pengeinstitut.
Uddelinger
Der er ikke foretaget uddelinger i året.

5

This document has esignatur Agreement-ID: 31212eqHUxx247414914

Personaleomkostning

Resultatopgørelse

Noter

1

2

2021
250.000
-253.125
-17.760
-9.639

2020
TDKK
0
0
0
-8

Resultat før skat

-

-8

Skat af årets resultat

0

0

-30.524

-8

-30.524

-8

Tilskud
Projektudvikling
Personale omkostninger
Eksterne omkostninger

Årets resultat

Resultatdisponering

Overført til disponibel reserve
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Perioden fra 1. januar - 31. december 2021

Balance
Aktiver pr. 31. december 2021

2021

2020
TDKK

267.419

296

267.419

296

267.419

296

300.000

300

300.000

300

-34.373

-4

-34.373

-4

265.627

296

Skyldig SKAT

1.792

0

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

1.792

0

Likvide beholdninger

Aktiver i alt

Passiver pr. 31. december 2021

Bunden kapital
Fondskapital

3

Disponibel kapital
Disponibel reserve

Egenkapital i alt

Passiver i alt

267.419

296
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Omsætningsaktiver

1

2

Eksterne omkostninger
Gaver
Revisor
Konsulenthonorar
EDB
Gebyr SKAT
Forsikring
Bankgebyr og renter bank

4

2020

120
3.750
0
499
800
2.087
2.383

0
3.750
0
275
0
1.233
2.469

9.639

7.727

0
0
0

0
0
0

0

0

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Regulering skatter
Årets ændring i udskudt skat

3

2021

Disponibel
reserve

Henlæggelse
til senere
Uddeling

Saldo primo
Uddelt i året
Overført fra bunden kapital iflg. ovenstående
Andel af årets resultat

-3.850
0
0
-30.523

0
0
0
0

31. december

-34.373

0

Disponibel kapital

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

5

Eventualforpligtelser
Ingen.
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Noter

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Niels Agerbo

Eggert Lykke Madsen

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-227406343725
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2022 kl.: 17:57:43
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
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Tidspunkt for underskrift: 09-04-2022 kl.: 10:08:53
Underskrevet med NemID

Jens Egon Foldager

Flemming Peter Engtoft Larsen

Som Bestyrelsesmedlem
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Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
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Jesper Schou Jørgensen
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Som Bestyrelsesmedlem
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