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Hoved- og nøgletal
(beløb i TDKK)

2021

2020

2019

2018

2017

HOVEDTAL
Årets resultat

2.047.592

1.159.319

1.157.664

1.309.258

1.228.731

Bevillinger i alt
Overført til VELUX FONDEN

1.843.353
350.000

1.002.328
250.000

1.283.194
200.000

824.512
200.000

1.238.629
185.674

Årets øvrige bevillinger*

1.493.353

752.328

1.083.194

624.512

1.052.995

16.261

12.046

48.572

30.653

5.446

1 477 092

740.282

1.034.622

594.147

1.047 509

Ansøgninger/bevillinger:
Modtagne

941

1.096

1.043

924

826

Imødekomne, Danmark
Imødekomne, Grønland og udland

190
21

147
13

149
15

90
11

96
16

Imødekomne i alt

211

160

164

101

112

Ansøgt beløb

4.098.041

6.468.533

4.844.471

9.294.749

6.233.849

Bevillinger:
Danmark
Grønland og udland

1.376.486
116.867

670.491
81.837

882.843
200.351

516.455
108.057

879.844
173.111

Imødekomne i alt

1.493.353

752.328

1.083.194

624.512

1.052.955

7.078

4.982

7.824

6.183

9.401

32
145
24

36
115
9

32
112
20

5
89
7

10
79
23

Indirekte bevillingsomkostninger
Administrationsomkostninger

24.436
43.786

22.219
43.056

22.724
37.071

20.920
34.753

19.479
34.857

Sekretariatsomkostninger i alt

68.222

65.275

59.795

55 673

54.336

1,6%

3,0%

2,1%

3,3%

1,9%

2,9%

5,7%

3,4%

5.6%

3,3%

4,6%

8,7%

5,5%

8,9%

5,2%

323

408

365

551

485

Bortfald i året

Øvrige bevillinger efter bortfald
NØGLETAL*

Gennemsnitlig størrelse
Antal bevillinger:
ml. 0-1 mio.
ml. 1-10 mio.
over 10 mio.
Sekretariatsomkostninger

Indirekte bevillingsomkostninger i
forhold til bevillinger**
Administrationsomkostninger i forhold
til bevillinger**
Administrationsprocent**
Sekretariatsomkostninger
pr. bevilling

* Nøgletal er beregnet ud fra Årets øvrige bevillinger
** Nøgletallene er defineret under anvendt regnskabspraksis
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Beretning
Baggrund

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen i 1971. Fonden
ejer hovedparten af selskabskapitalen i VICR Holding A/S uden dog at have bestemmende indflydelse. Ved
siden af det almennyttige formål skal fonden sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte beståen af
VICR Holding A/S.
Fonden agerer inden for de rammer, som er udstukket af fundatsen, bestyrelsens forretningsorden og bemyndigelser til direktionen samt gældende lov. Fonden stræber efter god fondspraksis og god fondsledelse
og forholder sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse.
Uddelingsområder og fokus i 2021

Med sit brede, almennyttige sigte støtter fonden områderne forskning og formidling inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, sociale, miljømæssige, kunstneriske og kulturelle formål, fortrinsvis i Danmark
men også i udlandet.
Fonden udarbejder årligt i samarbejde med VELUX FONDEN et årsskrift, der giver et indblik i de to fondes
mange bevillinger. Årsskriftet foreligger i en trykt udgave og er også tilgængeligt på den fælles hjemmeside
www.veluxfoundations.dk. På hjemmesiden findes også en database, hvor det er muligt at søge på og fa et
overblik over bevillingerne fordelt på uddelingsområder.
Etablerede forretningsgange sikrer, at bevillinger fra VILLUM FONDEN sker i overensstemmelse med fundatsen. Fondens juridiske sekretær såvel som revisor påser tillige dette. Forretningsgangene indebærer bl.a.
ekstern bedømmelse af alle større projekter.
Økonomi og finans

Fondens uddelingskapacitet er i væsentlig grad bestemt af udbyttet fra VKR Holding A/S. Fonden har desuden en betydelig beholdning af værdipapirer.
I 2021 kunne fonden fejre sit 50-årsjubilæum, hvilket bl.a. blev markeret med et ekstraordinært udbytte fra
VKR Holding A/S. Fonden modtog således i 2021 udbytte fra VKR Holding A/S på DKK 1.801,8 mio. (2020:
DKK 900,6 mio.) og opnåede et resultat på DKK 2.047,6 mio. (2020: DKK 1.159,3 mio.). Værdipapirer i
den bundne formue udviste derudover positive kursreguleringer på DKK 1.139,2 mio. (2020: DKK 313,1
mio.)

Bevillinger excl, overførsel til VELUX FONDEN udgjorde DKK 1.493,3 mio. (2020: DKK 752,3 mio.). Fondens henlæggelser til senere anvendelse er i 2021 steget fra DKK 708,1 mio i 2020 til DKK 888,6 mio. i
2021.

Formueforvaltning

Fondens formue er placeret i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsen samt tilladelser fra Civilstyrelsen og forvaltes langsigtet og med en middel risikoprofil. Fondens investeringspolitik og formueforvaltning er nærmere beskrevet på Fondens hjemmeside jf. ovenfor.

pwc

3

ESG-rapportering
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN arbejder aktivt gennem sine uddelinger på at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Derudover arbejder fondene på at opnå en bæredygtig drift af aktiviteterne på
Tobaksvejen 10, Søborg, der varetager den administrative drift af begge fonde. Som led i fondenes bæredygtighedsstrategi rapporteres her på de bæredygtighedsfremmende aktiviteter, der indgår i den driften af
fondene. Bæredygtighed i uddelinger og i investeringer indgår ikke i denne rapportering.
Fakta
Lokation

Beliggenhed: Søborg
2.158 etagemeter m2
Ejerforhold: Ejet af VILLUM
FONDEN og VELUX FONDEN
i fællesskab

Aktiviteter

Medarbejdere

Fælles administration af VIL- Antal:
LUM FONDEN og VELUX 42 fuldtidsansatte
8 deltidsansatte,
FONDENs aktiviteter.
1 ansat i fleksjob
3 studentermedhjælpere
Kønsfordeling:
54 % kvinder (af 54)
46 % mænd (af 54)
Anciennitet (gennemsnit): 5,6
år
Alder (gennemsnit): 48 år

Ledelse af bæredygtighed
På Tobaksvejen 10, Søborg er etableret en tværgående bæredygtighedsgruppe med repræsentanter fra fondenes uddelingsområder, investeringsteam, administration, kommunikationsteam, bogholderi og køkken.
Gruppen udarbejder oplæg til indsatsområder, principper, målsætninger, aktiviteter og KPI'er til beslutning i fondenes ledergruppe. Fondenes første Bæredygtighedsstrategi blev udarbejdet i 2020 og er i 2021
blevet videreudviklet.

Bæredygtighedsstrategi
Bæredygtighedsstrategien 2021-2025 for Tobaksvejen 10, Søborg har seks indsatsområder inden for energi,
ressourcer, kantine, diversitet, lokalområde og transport. Til hvert indsatsområde knytter sig principper,
handlinger og forventede resultater, herunder en række ambitiøse men realistiske målsætninger med beregnet CO2-ækvivalenter1. Alle mål evalueres og tilpasses årligt.
På tværs af de seks indsatsområder følges følgende overordnede principper:
1. At nedbringe klimaaftryk markant
2. At minimere ressourceforbrug
3. At indarbejde cirkularitet i ressourceforbrug i så mange praksisser som muligt
4. At medarbejderskaren afspejler det omkringliggende samfund

CO2-ækvivalenter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten.
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ESG-rapportering
Væsentlige bæredygtighedsforhold
I 2021 er udarbejdet en væsentlighedsanalyse, der identificerer de miljømæssige, sociale og governancerelaterede (ESG) forhold, der knytter sig til driften af Tobaksvejen 10, Søborg. Disse er herefter prioriteret
i forhold til deres betydning for Tobaksvejen 10, Søborgs kerneaktiviteter og for samfundet.
Analysen viser, at særligt områderne klima og energi, forretningsetik og fondsledelse, ansvarlige investeringer og formueforvaltning samt datasikkerhed er afgørende. Det er hensigten at de væsentlige bæredygtighedsforhold vil blive indarbejdet i den eksisterende bæredygtighedsstrategi i 2022.

ESG væsentlighedsanalyse
Emneinddeling

Betydning for samfundet

Afgørende
1 Klima & energi (scope 1.2)
2. Forretningsetik og fondsledelse
3 Ansvarlige investeringer og forrnueforvaltning
4 Datasikkerhed
Meget væsentlig
5. Engagement & trivsel
6 Diversitet og inklusion
Væsentlig
7. Ressourceanvendelse
Emner inden for samme kvadrant har samme
væsentlighed

r.,

1

2

3

4

5

Betydning for Campus Villum

Scoringen er foretaget af ledelsen og baseret på en almindeligt anvendt relativ skala.

Miljøforhold
Den væsentligste miljørelaterede påvirkning fra driften af Tobaksvejen 10, Søborg udgøres af klimaaftryk,
energi- og ressourceforbrug samt håndtering af affald.
Klima og energi

Tobaksvejen 10, Søborg driver kontorhold og har derfor ikke et markant CO2-aftryk. Da Fondene ønsker at
bidrage så meget som muligt til de fælles klimamålsætninger i Paris-aftalen, indgår klima som en central
del af fondenes strategi.
Fondene har udarbejdet interne retningslinjer, der skal sikre klimahensyn ved rejseaktiviteter, som bl.a.
opfordrer til virtuelle møder, anvendelse af el-taxaer, samt tilkøb af klimakompensation ved flyrejser samt
planer om opstilling af el-ladestandere og el-cykler til udlån.
Størstedelen af reduktionen i fondenes CO2-aftryk skal hentes via energiforbedrende tiltag, som fondene
har kortlagt og er påbegyndt implementeringen af.
Ressourceanvendels e

Fondene ønsker at minimere Tobaksvejen 10, Søborgs ressourceforbrug, og arbejder derfor for at optimere
genanvendelse, herunder sikre korrekt affaldshåndtering, samt for at nedsætte det daglige forbrug.
I 2021 er fondene påbegyndt en kortlægning af ressourceforbrug og udarbejdelse af baselines for en række
produkter og services, såsom madindkøb, papir, kontorartikler, tryksager og it-udstyr.
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ESG-rapportering
Særligt om kantinen
Kantinen er et særligt indsatsområde for fondene, dels fordi sund kost er vigtigt for medarbejdernes trivsel,
og dels fordi der er klima- og miljøgevinster ved en optimeret menu- og procesplanlægning. Fondenes kantine arbejder dedikeret med fokus på at sikre et ansvarligt ressourceforbrug, bl.a. i form af begrænset brug
af animalske fødevarer. I 2021 er påbegyndt måling af madspild, som bl.a. søges reduceret gennem portionsanretninger frem for buffet, samt udnyttelse af overskudsprodukter til nye retter og serveringer som fx
juicer.
Tabel 1: Målsætninger samt aktiviteter for miljøforhold
Målsætninger

Gennemførte aktiviteter i

Planlagte aktiviteter

2020 / 2021

KLIMA OG ENERGI

30-40% reduktion i strømfor- Udskiftning til armaturer med Omlægning til l00% grøn strøm
brug (kWh) 2025 ift. 2018.
sensor
senest i 2022
Løbende udskiftning til LED- Et mere bæredygtigt alternativ
pærer
skal altid undersøges ved indkøb af nyt udstyr.
75% reduktion i klimaaftryk fra
varmeforbrug (CO2-e) i 24323 Fjernvarme installeret og i drift
ift. 2018.
fra slut december 2021.
Udskiftning til termostater med
fiernføler
RESSOURCEANVENDELSE
20 W::, reduktion i vandforbruget Print-on-demand
i 2025 ift. 2018.
Indkøb af miljømærkede pro50% reduktion i papirforbrug i dukter, fx økologi, biodynamisk,
genanvendeligt og bionedbiy2025 ift. 2018.
deligt mm.
20% reduktion af antal tryksager (antal sider) i 2025 ift. 2022. Affaldssortering i ti fraktioner

Tryksager produceres klimaneutralt og med miljøcertificeringer.
Indføring af genbrugsordning
for anvendt selv-indkøbt it-udstyr.

Max 3 kg madspild per dag i
2022 (målt i gennemsnit over
en måned)
Svanemærkning af kantinen i
2024 i forbindelse med etablering af nyt køkken.

Sociale forhold
En engageret og motiveret arbejdsstyrke, der trives og kan vokse med opgaverne og i samarbejdet med
hinanden, er afgørende for at skabe kvalitet i fondenes arbejde. Fondene har derfor et stort fokus på at være
en attraktiv arbejdsplads.
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ESG-rapportering
Engagement og trivsel

Såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejdernes engagement og trivsel. Medarbejdertilfredshed måles hvert andet år. Ved seneste måling i 2020 lå den på 80 (på en skala fra 1-100),
hvilket var en forbedring i forhold til 2018. Målet er at fastholde medarbejdertilfredshed på det nuværende
høje niveau på 75-80. Fondenes lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV-målinger) foretages hvert andet
år, senest i 2021.
Fondene vedtog i 2020 en politik for respektfuld kollegial adfærd, som har til formål at sikre et sundt og
respektfuldt arbejdsmiljø, frit for krænkende adfærd, seksuel chikane og mobning.
Sygefraværet er stabilt på 260 sygedage årligt. Der ses ingen stigning i 2021, der kan tilskrives COVID-19.
Vi forebygger stressrelateret sygefravær med vores stresspolitik.
For at styrke sundheden og det fysiske arbejdsmiljø er der planer for at udvikle udendørsarealet omkring
Tobaksvejen 10, Søborg, så det kan øge ansattes og gæsters muligheder for dagslys og frisk luft.
Diversitet

Fondene ønsker at fremme diversitet, idet forskellige livsvilkår, erfaringer, præferencer og kompetencer
giver forskellige perspektiver og dermed et bredere og mere solidt grundlag for, at fondene kan udøve deres
virke til gavn for samfundet.
Blandt Tobaksvejen 10, Søborg 54 medarbejdere, er 54 % kvinder og 46 % mænd. Der er ansat 42 på fuldtid,
otte på deltid, en i fleksjob samt tre studentermedarbejdere.
Tabel 2: Målsætninger samt handlinger for sociale forhold
Målsætninger

Gennemførte aktiviteter i Planlagte aktiviteter
2020 / 2021

ENGAGEMENT OG TRIVSEL

Fastholde medarbejdertilfreds- Implementering af politik for Udvikling af udendørsarealer til
at øge ansattes og gæsters muhed på det nuværende høje ni- respektfuld kollegial adfærd
veau 75-80
ligheder for dagslys og frisk luft.
DIVERSITET OG INKLUSION

Minimum 40 % af det underre- En person ansat i fleksjob
præsenterede køn blandt medarbejdere med personaleansvar Alle medarbejdere har deltaget i
i 2030
en diversitets-workshop i efteråret 2021 med henblik på at udHøjst 70 % har samme uddan- vikle og afprøve diversitetsnelse
fremmende værktøjer.

Gennemføre yderligere diversitets-workshops i foråret 2022
for alle medarbejdere.
Løbende dialog med VELUX
A/S om inspiration til diversitetsfremmende aktiviteter.

Minimum 5 % ansat i fleksjobordning eller anden ordning

Governance
God fondsledelse er afgørende for fondenes virksomhed. I det følgende beskrives fondenes væsentligste
aktiviteter i relation til governance.
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ESG-rapportering
Forretningsetik og fondsledelse

Fondene har tilsluttet sig EFCs principper for god fondsledelse (Philanthropy Europe Association) samt
Danish Code of Conduct for Research Integrity. Fondene har desuden valgt at følge og rapportere på Erhevrvsstyrelsens Anbefalinger for god fondsledelse ud fra et ønske om åbenhed og transparens omkring
fondenes aktiviteter. Endelig har fondene implementeret de offentlige forskningsråd og fondes Open Access
- politik i de standarder, som bevillingshavere forventes at efterleve, samt tilsluttet sig pensionssektorens
fælles skattekodeks.
Fondene har i 2018 implementeret en whistleblower-ordning, samt en proces for håndtering af indrapporteringer. Ordningen er drevet af en tredjepart og repræsenterer en sikker kanal, hvor medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og andre kan indberette mistanke om ulovligheder i fondene.
Ansvarlige investeringer og formueforvaltning

Fondene har vedtaget en politik for ansvarlige investeringer, som har til formål at sikre, at så stor en del af
formuen som muligt investeres med fokus på samfundsansvar under stadig hensyntagen til det overordnede formål om at sikre det højest mulige risikojusterede afkast. Fondene anser overholdelse af FN's Global
Compact som en central indikator for dette, hvorfor der bl.a. stilles krav til arbejdstagerrettigheder, miljømæssig ansvarlighed, governance samt overholdelse af menneskerettigheder. Fondene klassificerer løbende sine investeringer på et investeringsspektrum, hvorved det vurderes i hvor høj grad samfundsansvar
og ESG-faktorer inddrages i investeringsbeslutningerne.
Datasikkerhed

Fondene behandler data, herunder persondata, særligt i forbindelse med fondenes uddelingsprocesser
samt i almindelige medarbejderforhold.
Fondene følger persondataforordningens regler (GDPR) og har siden 2018 haft implementeret et GDPRcomplianceprogram. Desuden følges VELUX A/S' politik og procedurer for it-sikkerhed i relation til arbejdsprocesser samt brug af it-udstyr.

Dataoversigt
Nedenstående oversigt viser udviklingen i vores klima/energi- og sociale data siden 2018. Tallene dækker
Tobaksvejen 10, Søborg, som er en fælles administration for VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.
KPI

2018

2019

2020

2021

Mål

13,1

12,2

11,1

30-40%
reduktion
i
strømforbrug (kWh) 2025
ift. 2018.

49,6

50,6

45,9

50,1

o%

o%

o%

2%

KLIMA OG ENERGI
El CO2, scope i & 2 (tons) * 13,3
Varme (gas) CO2, scope i
& 2 (tons)
Heraf fiernvarme: (%)*

75% reduktion i klimaaftryk fra varmeforbrug
(CO2-e) i 2023 ift. 2018.

SOCIALE FORHOLD
Engagement og trivsel
Medarbejdertilfredshed

78

80

Fastholde medarbejdertilfredshed på det nuværende høje niveau på 7580

Sygefravær (dage/FTE)
264

260

Kønsdiversitet (%)
46% (m)
54% (k)

* CO2 udledningerne er beregnet med CO2-beregneren i Erhvervsstyrelsens Klimakompas.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for VILLUM FONDEN.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt fundatsens regnskabsbestemmelser.
Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
god regnskabsskik for fonde, fondslovgivningens og fundatsens bestemmelser.
Ledelsesberetningens redegørelse for de forhold, beretningen omhandler opfylder god regnskabsskik for
fonde.

Søborg, den 23. marts 2022

Direktion
0 /MO L.

Lars Hansen

Bestyrelse

s V. Kann-Rasmussen
rmand)

Anja Boisen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i VILLUM FONDEN og fondsmyndigheden
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde, lov om fonde og visse foreninger samt fundatsens regnskabsbestemmelser.
Vi har revideret årsregnskabet for VILLUM FONDEN for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").
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 regnskabet". 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,
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.
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 god regnskabsskik for fonde.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsens
regnskabsbestemmelser. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der opfylder god regnskabsskik for fonde efter
lov om fonde og visse foreninger og fundatsens regnskabsbestemmelser. 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 fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincipper om fortsat drift, medmindre ledelsen har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revision 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. Fejlinformation 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 brugerne 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.

•

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

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 konklusioner 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 endvidere 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.

København, den 23. marts 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

Gert Fis er Tome
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for VILLUM FONDEN er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde, lov
om fonde og visse foreninger samt fundatsens regnskabsbestemmelser.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, som udgangspunkt i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I regnskabspraksis for de enkelte poster i resultatopgørelsen er indregningen nærmere beskrevet.
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Af- og nedskrivninger på Fondens ejendomme
indregnes direkte på den bundne formue.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde eller fragå Fonden, og værdien kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Udbytter

Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen.
Renter

Renter af bankindeståender og obligationer under såvel den bundne som den frie formue indregnes i resultatopgørelsen med periodisering.
Kursreguleringer

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer og resultatandel af kapitalandele og realaktiver i den bundne formue indregnes ikke i resultatopgørelsen, men overføres til den bundne fondskapital. I regnskabsår med positiv skattepligtig indkomst hidrørende fra sådanne kursgevinster kan det besluttes, at disse helt eller delvist overføres til den frie formue.
Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede kurstab på værdipapirer i den frie formue indregnes i
resultatopgørelsen.
Urealiserede nettokursgevinster på værdipapirer i den frie formue med værdi højere end kostpris indregnes ikke i resultatopgørelsen, men indregnes som særskilt post i balancen.
Administration og andre omkostninger

Administration og andre omkostninger indeholder omkostninger til personale, lokaleomkostninger, indirekte bevillingsomkostninger herunder sekretariatsomkostninger og lign.

pwc

13

Anvendt regnskabspraksis
Honorar, formueforvaltning
Honorarer til formueforvaltning indeholder omkostninger til forvaltning af Fondens investeringer i henholdsvis den bundne og frie formue, herunder depotgebyrer, forvaltningshonorarer, it og anden rådgivning og lign.
Fondsskat
Der påhviler ikke fonden betalbare skatteforpligtelser.
Der er ikke afsat udskudt skat vedrørende værdipapirer og hensættelser til senere uddeling, idet fondens
investerings- og uddelingspolitik medfører, at skattetilsvar søges elimineret.
Balancen
Grunde og bygninger
Ejendomme indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af forbedringer og med fradrag af restværdi efter endt
brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt
og udgør 50 år henholdsvis 25 %.
Årets af- og nedskrivninger indregnes direkte i den bundne formue.
Kapitalandele i associerede selskaber
Kapitalandele i associerede selskaber indregnes til regnskabsmæssig indre værdi på balancedagen.
Værdipapirer
Beholdningen af B-aktier i VKR Holding A/S indregnes til nominel værdi på balancedagen.
Børsnoterede aktier og obligationer indregnes til den noterede børskurs på balancedagen.
Realaktiver og gældsfonde omfatter unoterede investeringer, der måles til skønnet dagsværdi på balancedagen. Dagsværdien er opgjort med udgangspunkt i modtagne opgørelser fra investeringsforvaltere, som
indregner kapitalandelene i underliggende investeringer til dagsværdi.
Driftsmidler og inventar m.v.
Driftsmidler, inventar m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret og indregnes ikke i balancen.
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Anvendt regnskabspraksis
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som "Andre
aktiver" henholdsvis "skyldige omkostninger m.m.".
Ændring af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der vedrører aktiver i den frie formue indregnes i resultatopgørelsen.
Ændring af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der vedrører aktiver i den bundne formue
indregnes direkte i den bundne formue.
Aktiver under den bundne formue
Aktiver — ud over værdipapirer og kapitalandele som nævnt ovenfor - erhvervet med midler fra den
bundne formue indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger foranlediget af anskaffelsen.
Aktiver — ud over værdipapirer som nævnt ovenfor - modtaget som gave til Fondens bundne formue indregnes til erindringsværdi.
Bevillinger
Bevillinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget i regnskabsåret, fragår den disponible
kapital via resultatdisponeringen.
Bevilgede, ikke udbetalte beløb
Bevillinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Nøgletal
Fondens mange uddelingsområder arbejder bevidst med forskellige filantropiske tilgange og har meget
forskellig anvendelse af interne og eksterne ressourcer, alt afhængigt af den arbejdsmetode, som vi vurderer bedst bidrager til udmøntningen af det enkelte områdes strategi. Variationerne i ressourceforbrug ses
bl.a. ifm. dialog med ansøgermiljøer, vurdering af ansøgninger, evaluering af projekter og programmer,
projekt- og strategiudvikling samt projektopfølgning. Derfor opgøres flere forskellige nøgletal for sekretariatsomkostninger.
Foruden at beregne Fondens administrationsprocent ved at dividere alle sekretariatsomkostninger med
fondens øvrige bevillinger har Fonden beregnet to yderligere nøgletal for Fondens administrationsomkostningsprocent for at synliggøre forskellen mellem omkostninger forbundet med uddelingsaktiviteterne
og omkostninger forbundet med generel administration - dvs, omkostninger som økonomi, kommunikation, IT, ledelse etc. Indirekte bevillingsomkostninger vedrører omkostninger til projektudvikling, sagkyndige, arbejdsgrupper samt fondsrådgivere.
Nøgletallene "Indirekte bevillingsomkostninger i forhold til bevillinger", "Administrationsomkostninger i
forhold til bevillinger" og "Administrationsprocent" er defineret således:
Indirekte bevillingsomkostninger i forhold til bevillinger
Nøgletallet beregnes ved at dividere indirekte bevillingsomkostninger med "Årets øvrige bevillinger".
Administrationsomkostninger i forhold til bevillinger
Nøgletallet beregnes ved at dividere administrationsomkostninger med "Årets øvrige bevillinger".
Administrationsomkostninger er opgjort som "Sekretariatsomkostninger" med fradrag for "indirekte bevillingsomkostninger".
Fordelingen mellem administrationsomkostninger og indirekte bevillingsomkostninger rummer elementer af skøn.
Administrationsprocent
Nøgletallet beregnes ved at dividere de samlede sekretariatsomkostninger med "Årets øvrige bevillinger".
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Resultatopgørelse
Note

Udbytte af aktier i VKR Holding A/S
Andre aktieudbytter og afkast fra investeringsforeninger
Renter af obligationer
Andre finansielle poster
Kursgevinster og -tab på værdipapirer i den frie formue
Indtægter i alt
Administration og andre omkostninger
Bestyrelseshonorar
Juridisk sekretær
Revisor
Honorar, formueforvaltning
Sekretariatsomkostninger i alt
Årets resultat før skat

1,2,3
1
3
3

2021
(TDKK)

2020
(TDKK)

1.801.820
300.526
32.383
-35.493
16.578
2.115.814

900.640
278.846
41.551
28.659
-25.102
1.224.594

58.423
1.234
3.222
1.266
4.077
68.222

53.435
1.234
4.582
1.159
4.865
65.275

2.047.592

1.159.319

2047.592

1.159.319

708.065

579.028

Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering:
Henlagt til senere anvendelse, primo
Overført skattepligtige kursavancer fra bunden formue
Årets resultat

2.047.592

1.159.319

Til disposition

2.755.657

1.738.347

Der disponeres således:
Årets bevillinger (inklusiv overført til VELUX FONDEN)
Bortfaldne bevillinger
Henlagt til konsolidering
Henlagt til senere anvendelse

1.843.353
-16.261
40.000
888.565

1.002.328
-12.046
40.000
708.065

Disponeret i alt

2 755.657

1.738.347
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Balance 31. december
Bunden
formue
(TDKK)

Fri
formue
(TDKK)

2021
i alt
(TDKK)

2020
i alt
(TDKK)

90.000
1
35.592
1.244.183
878.537
4.288.967
2.376.451
76.290
0
-51.826
1.791

0
0
0
0
0
1.177.201
3.223.540
65.003
12.222
51.826
52.066

90.000
1
35.592
1.244.183
878.537
5.466.168
5.599.991
141.293
12.222
0
53.857

90.000
1
33.028
748.865
861.768
4.033.750
5.311.260
82.804
10.808
0
169.198

Aktiver i alt

8.939.986

4.581.858

13.521.844

11.341.482

Passiver
Bevilgede, ikke udbetalte beløb
Skyldige omkostninger m.m.
Henlagt til senere anvendelse
Kursgevinst, ikke realiseret
Egenkapital

0
0
0
0
8.939.986

3.180.694
24.885
888.565
487.714
0

3.180.694
24.885
888.565
487.714
8.939.986

2.641.896
16.485
708.065
213.847
7.761.189

8.939.986

4 581 858

13.521.844

11.341.482

Note
Aktiver
B-aktier i VKR Holding A/S
VELUX - samlingen
Ejendomme
Associerede selskaber og lign.
Investering i realaktiver
Børsnoterede aktier
Obligationer og lign.
Bankindestående
Påløbne renter
Mellemregning
Andre aktiver

Passiver i alt

pw'c
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Noter
Note 1 - Bestyrelseshonorarer
Foruden det faste bestyrelseshonorar modtager bestyrelsesmedlemmer honorar for deltagelse i arbejdsgrupper og
komiteer. Bestyrelseshonorar ekskl. arbejdsgruppe- og komitehonorar har i 2021 udgjort TDKK 1.234 (2020: TDKK
1.234). Det samlede honorar kan specificeres således:

Jens V. Kann-Rasmussen (formand)*
Steen Riisgaard (næstformand)
Anja Boisen
Jørgen Tang-Jensen
Christian Søndergaard Jensen
Eva Zeuthen Bentsen
Kristian H. Kann-Rasmussen (observatør)
I alt

Bestyrelseshonorar
(TDKK)

Arbejdsgruppeog
komitehonorar
(TDKK)

334
200
200
200
200
100
1.234

75
160
175
140
150
0
700

I alt

2020

409
360
375
340
350
100
1.934

409
310
350
290
325
100
1.784

"Bestyrelsesformanden Jens V. Kann-Rasmussen har frasagt sig bestyrelses-, arbejdsgruppe- og komitehonorar.
Note 2 - Vederlag til direktionen
Direktionens vederlag er indeholdt i "Administration og andre omkostninger" og specificeres således:

Lars Hansen

2021
(TDKK)

2020
(TDKK)

3 193

2.932

I tidligere år indeholdt det samlede vederlag til direktionen også en andel af investeringsdirektørens vederlag.
Note 3 - Honorar til revisor
Revision
Andre ydelser end revision

Andre ydelser end revision indeholdt i "Honorar, formueforvaltning"
og "administration og andre omkostninger"
Revision og andre ydelser indeholdt i supervisionsdelen af bevillinger

347
919

340
819

1.266

1.159

243
894

338
868

1 136

1.206

Note 4 - VKR Holding A/S
Fonden ejer B-aktier i VKR Holding A/S svarende til ca. 82 Vo af den samlede selskabskapital. Grundet forskellige
aktieklasser (A- og B-aktier) har Fonden ikke bestemmende indflydelse i VKR Holding A/S. Fondens andel af den
regnskabsmæssig egenkapital i VKR Holding A/S udgør i henhold til senest aflagte årsregnskab pr. 31. december 2021
DKK 20.741 mio. (2020: DKK 18.029 mio.).
Note 5 - VELUX - samlingen
VELUX - samlingen bestående af vinduer, beslag m.v. i de i tidens løb anvendte udformninger samt modeller etc. er
modtaget ved gave af 16. april 1985 fra VKR Holding A/S til Fondens bundne formue. Samlingen er indregnet til erindringsværdi.

pwc

19

Noter
2021
(TDKK)

2020
(TDKK)

Domicilejendom, Tobaksvejen 10
Kostpris 1. januar
Tilgang året
Kostpris 31. december

29.908
375
30.283

29.908
0
29.908

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december

-3.670
-281
-3.951

-3.389
-281
-3.670

Regnskabsmæssig værdi 31. december

26.332

26 238

7.000
0
7.000

7.000
0
7.000

-210
-105
-315

-105
-105
-210

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6.685

6.790

Tobaksvejen 8 (under ombygning)
Kostpris 1. januar
Tilgang året
Kostpris 31. december

0
2.575
2.575

0
0
0

2.575

0

35.592

33.028

Note 6 — Ejendomme

Museumsbygning, Maskinvej 4
Kostpris 1. januar
Tilgang året
Kostpris 31. december
Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Af-og nedskrivninger 31. december

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december
Regnskabsmæssig værdi i alt 31. december
Ejendommene ejes i lige sameje med VELUX FONDEN.

Note 7 - Associerede selskaber
Fonden ejer 50 % af A-anparterne med stemmeret (VELUX FONDEN ejer de resterende 50 °Å) og 70 % af B-anparterne
(uden stemmeret) i VV Private Equity Holding ApS (VELUX FONDEN ejer de resterende 30 %). Selskabet har hjemsted
på Tobaksvejen 10, 2860 Søborg. Selskabets samlede nominelle selskabskapital udgør DKK 63,4 mio. Regnskabsmæssigt resultat udgør for 2021 DKK 515,1 mio. (2020: DKK 106,3 mio.) og egenkapitalen pr. 31. december 2021
udgør DKK 1.637,3 mio. (2020: DKK 919,2 mio.). VILLUM FONDENS andel udgør i 2021 DKK 354,5,6 mio. henholdsvis
DKK 1.127,9 mio. (2020: DKK 74,0 mio. henholdsvis DKK 640,1 mio.).
W Private Equity Holding ApS-koncernen har givet tilsagn om deltagelse i investering i private equity-fonde for et
yderligere beløb på DKK 934,4 mio. (2020: DKK 666 mio.). Beløbet forfalder på anfordring.
Fonden har desuden stillet garanti for DKK 15,8 mio. (2020: DKK 15,8 mio.). Der er ikke rejst krav under garantien.
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Noter
Note 8 - Alternative investeringer
Som led i Fondens formueforvaltning investeres der i reale aktiver (ejendomme, infrastruktur mv.) og gældsfonde, som
typisk sker via private equity-fonde organiseret som kommanditselskaber o. lign. Fonden har givet tilsagn om deltagelse
i investering i disse typer af private equity-fonde for et beløb på yderligere DKK 1.064,8 mio. (2020: DKK 745,9 mio.).
Beløbet forfalder på anfordring.
For denne type investeringer gælder, at dagsværdien ikke måles på baggrund af observationer på et aktivt marked,
men på baggrund af oplysninger om værdi fra investeringsfondene selv.
Ved indgåelse af nye investeringer i alternative investeringer modtager Fonden materiale om fondenes overordnede
principper for værdiansættelse, og disse accepteres samtidig med, at Fonden vælger at investere i en investeringsfond.
Dagsværdien af Fondens alternative investeringer baserer sig på modtagne kvartals- og årsopgørelser.
De forudsætninger, der er gjort vedrørende opgørelse af dagsværdien, er fastsat af investeringsfonden. I fonden fastsættes dagsværdierne ved involvering af et investment board, som søger at teste de opgjorte dagsværdier.
Dagsværdierne på de enkelte investeringer er derfor opgjort baseret på en formaliseret proces i investeringsfonden.
Note 9 — Andre aktiver og forpligtelser
Heri indgår hovedstolen af valutaterminskontrakter indgået med Fondens bankforbindelse, som samlet udgør USD
140,5 mio. (DKK 911,5 mio.) med en dagsværdi på DKK -9,7 mio. pr. 31. december 2021 (2020: USD 117,5 mio.
svarende til DKK 728,2 mio., med en dagsværdi på DKK 17,1 mio.). Valutaterminskontrakterne løber frem til 12. januar
2022 og 23. marts 2022. Årets dagsværdireguleringer udgør DKK -77,2 mio. (2020: DKK 48,2 mio.) og er indregnet
under henholdsvis "Andre finansielle poster" og " Realiserede kursgevinster og -tab på valutaterminskontrakter" på den
bundne formue.

2021
(TDKK)

2020
(TDKK)

Note 10 - Egenkapital
Bunden formue
Saldo 1. januar
Realiserede kursgevinster og -tab på obligationer, netto
Realiserede kursgevinster og -tab på aktier, netto
Realiserede kursgevinster og -tab på realaktiver, netto
Realiserede kursgevinster og -tab på valutaterminskontrakter
Realiserede andre kursgevinster og -tab
Af- og nedskrivninger
Konsolidering
Saldo 31. december før urealiserede kursgevinster og -tab

6.798.825
-114
111.239
43.933
-41.694
20.528
-386
40.000
6.972.331

6.761.833
-.1.065
-28.169
6.051
20.561
0
-386
40.000
6.798.825

Urealiserede kursgevinster og -tab, obligationer, netto
Urealiserede kursgevinster og -tab, aktier, netto
Urealiserede kursgevinster og -tab realaktiver, netto
Urealiserede kursgevinster og -tab, valutaterminskontrakter
Urealiserede andre kursgevinster og -tab
Urealiserede kursgevinster og -tab, bundne fondsmidler

-1.489
1.908.751
58.602
1.791
0
1.967.654

34.200
910.563
-18.270
15.343
20.528
962.364

Saldo 31. december i alt

8 939.986

7.761 189

pwc

21

