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Sparekassen Bornholms Fond er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende 

formål på Bornholm.

Baggrund

Sparekassen Bornholms Fond er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet den 28. februar 1990 i forbindelse med, at 

Sparekassen Bornholm fusionerede med Sparekassen SDS. Sparekassen Bornholms reserver indgik som kapital i fond-

en. Fondens grundkapital er 90 mio. kr.

Formål

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritidsaktiviteter, kunst og kultur på Bornholm, samt initiativer og projek-

ter til udvikling af lokalsamfundet. Det kan være tilskud til børne- og ungdomsarbejde, nye initiativer og nyanskaffel-

ser, forbedringer og moderniseringer, særlige arrangementer og events samt initiativer som fremmer bæredygtighed, 

samt forsknings- og uddannelsesprojekter, der understøtter udviklingen af det bornholmske samfund.

Fonden prioriterer ikke tilskud til privatøkonomiske formål for eksempel studierejser og støtte til privatøkonomi, 

egentlig drift af foreninger og organisationer, samt erhvervsvirksomheder, skatteudskrivende offentlige virksomheder, 

politiske foreninger og faglige foreninger samt sager, hvori der indgår ekspropriation.

Fonden og fondens datterselskab Sparbo Finans A/S har mulighed for at stille aktie- og anpartskapital til rådighed for 

bornholmske virksomheder, hvor særlige forhold kan tale for et kapitalindskud.

Tilsynsmyndighed

Fondens tilsynsmyndighed er Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, der har ansvar for, at fondens midler er anbragt på betryggende måde 

under hensyn til værdiernes bevarelse og bedst mulige afkast.

Bestyrelsen har ansat en direktør til at varetage de daglige forretninger.

Bestyrelsens medlemmer er:

Navn : Peter Stange Jensen, formand

Født, årstal : 1960

Uddannelse : Skibsfører

Stilling : Skibsfører og direktør for Christiansøfarten

Data for indtræden i bestyrelsen : 1.10.2010. Formand siden 1.1.2021.

Senest valgt til bestyrelsen : 1.1.2022 for 1 år. 

Udløb af valgperiode : 1.1.2023. 

Særlige kompetencer : Erfaring med ledelse, strategi og udvikling

Medlem af andre bestyrelser : Gudhjem Erhvervs- og Handelsstandsforening

Afhængig/uafhængig : Uafhængig. 

Fondsoplysninger
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Navn : Lene Kristine Frigaard, næstformand 

Født, årstal : 1969

Uddannelse : Akademiøkonom i turisme

Stilling : Sektionsleder på Bornholms Hospital

Data for indtræden i bestyrelsen : 27.2.2017. Næstformand siden 1.1.2021.

Senest valgt til bestyrelsen : 1.1.2020

Udløb af valgperiode:  31.12.2022

Særlige kompetencer:  Erfaring med strategisk samarbejde, ledelse og foreningsarbejde. Et bredt lokalt netværk indenfor

idrætten, andet foreningsarbejde, turistbranchen, offentlig sektor og politisk

Medlem af andre bestyrelser : Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Foreningen Folkemødet.

Afhængig/uafhængig : Uafhængig. 

Navn : Poul Kofoed Hansen

Født, årstal : 1954

Uddannelse : Assistent i Postvæsenet/Post Nord

Stilling:  Pensioneret postmester

Dato for indtrædelse i bestyrelsen : 1.1.2013

Senest valgt til bestyrelsen : Genvalgt pr. 1.1.2021 for en 3-årig periode

Udløb af valgperiode : 1.1.2024

Særlige kompetencer : Ledelseserfaring, sport, kultur, bridge, forestået uddannelsesaktivitet vedrørende Baltisk 

Uddannelsesø og lederuddannelser for Eesti Post.

Medlem af andre bestyrelser: Nej

Afhængig/uafhængig : Uafhængig. 

Navn : Anna Sofie Poulsen

Født, årstal : 1956

Uddannelse : Jurist, advokat

Stilling : Husjurist, projektleder

Data for indtræden i bestyrelsen : 1.5.2014

Senest valgt til bestyrelsen : 1.1.2021

Udløb af valgperiode : 1.1.2024

Særlige kompetencer : Erfaring med ledelse, strategi og udvikling, foreningsarbejde samt offentlig/privat samarbejde.

Viden indenfor miljø, natur og energi. Juridisk indsigt samt lokalkendskab og netværk.

Medlem af andre bestyrelser : Danmarks Naturfredningsforening Bornholm (forperson), Foreningen ØkoBornholm f.m.b.a.

Afhængig/uafhængig : Uafhængig. 

Navn : Mads Akselbo Holm

Født, årstal : 1981

Uddannelse : Cand. Mag i Arabisk og historie

Stilling : Ejer af Rådgivningsvirksomheden MeyaMeya - Strategi, Koncept og Ledelsesudvikling

Data for indtræden i bestyrelsen : 1.1.2021

Senest valgt til bestyrelsen : 

Udløb af valgperiode : 1.1.2024

Særlige kompetencer : Strategi- og projektudvikling, fundraising, etablering af foreninger, Stakeholder Management i en 

offentlig og politisk ledet virksomhed

Medlem af andre bestyrelser : Nej

Afhængig/uafhængig : Uafhængig. 

Fondsoplysninger
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Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der supplerer sig selv ved valg. Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen – 

dog kun 1 medlem hvert tredje år. Valget for det enkelte bestyrelsesmedlem gælder for 3 år. Bestyrelsens medlemmer 

skal have fast bopæl på Bornholm. Det tilstræbes, at bestyrelsen er erhvervsmæssigt og geografisk alsidigt sammensat.

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse over bestyrelsens samlede kompetence.

Ifølge fondens vedtægter skal et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår hvori

vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har desuden besluttet, at et bestyrelsesmedlem – uanset 70 års reglen - skal

udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende har siddet i bestyrelsen i 12 år.

Bestyrelsens årlige honorar udgør kr. 300.000.

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen har udarbejdet følgende årsplan:

Årsrapport

Forretningsorden

Bestyrelsens rammer er udarbejdet i en  forretningsorden, der beskriver valg og konstituering, afholdelse af  bestyrel-

sesmøder herunder fastlæggelse af årshjulet og retningslinier for forhandlingsprotokollen, tavshedspligt, beskrivelse 

omkring den daglige ledelse af fonden og krav til årsregnskaber og revision.

November/december

Valg af revisor

Løn og vederlag

Ansøgningsrunde 4

September/oktober Bestyrelsesevaluering

heldagsmøde Gennemgang af 'god fondsledelse'

Fastlæggelse af årshjul og 

bestyrelsesmøder for næste år

Maj/juni
Besigtigelsestur

Juli/august

Evaluering Investeringsstartegi & 

Investeringspolitik 

Ansøgningsrunde 3

Januar/februar

Ramme for uddelinger

Evaluering af forretningsorden 

Ansøgningsrunde 1

Valg af bestyrelse          

Konstituering

Marts/april

Evaluering Uddelingsstrategi & 

Uddelingspolitik

Ansøgningsrunde 2

Fondsoplysninger

måned dato indhold
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Anbefalinger for god fondsledelse

Fonden følger anbefalinger for god fondsledelse:

A Fonden Fonden 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden 

organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne 

med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde 

og skabe de bedst mulige forudsætninger for 

bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og 

samlet. 

Fondens formand indkalder, leder og 

organiserer fondens 

bestyrelsesmøder.

Der afholdes mindst 6 

bestyrelsesmøder årligt.

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at 

sikre den erhvervsdrivende fonds virke i 

overensstemmelse med fondens formål og interesser 

mindst en gang årligt tager stilling til fondens 

overordnede strategi og uddelingspolitik med 

udgangspunkt i vedtægten. 

Bestyrelsen revurderer årligt fondens 

uddelingsstrategi og -politik.

Uddelingsstrategi og –politik fremgår 

af fondens hjemmeside.

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder 

sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer 

fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Bestyrelsen revurderer årligt 

investeringsstrategien med baggrund 

i input fra eksterne rådgivere og 

under hensyntagen til ønsket om en 

langsigtet medium risikoprofil. 

Uddelingsrammen afstemmes efter 

det forventede afkast og 

likviditetsbehov. 

Kapitalforvaltningen foregår indenfor 

rammer udstukket af bestyrelsen, 

som løbende revurderes på 

bestyrelsesmøderne og eksekveres 

af direktøren i forening med 

formanden.

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper 

for ekstern kommunikation, som imødekommer 

behovet for åbenhed og interessenternes behov og 

mulighed for at opnå relevant opdateret information om 

fondens forhold.

Bestyrelsen ønsker synlighed og 

transparens om fondens virke. 

På fondens hjemmeside oplyses 

hvert år listen over modtagere af 

tilskud med angivelse af navn og 

beløb.

Fondens formand kan udtale sig på 

fondens vegne. Direktøren kan 

udtale sig på fondens vegne efter 

aftale med formanden.  

  
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Fondsoplysninger
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2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer 

udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber 

og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede 

kompetencer, samt at der ved sammensætning og 

indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn 

til behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for 

kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation 

til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder 

og køn. 

Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges 

af den samlede bestyrelse med afsæt 

i anbefalinger for god fondsledelse og 

efter bestyrelsens fastsatte 

kompetencekrav for fondens 

bestyrelsesmedlemmer.

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i 

ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds 

eventuelle 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, hvorvidt genvalg af 

medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle 

valgperiode,

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder 

poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive 

ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, 

virksomheder, institutioner samt krævende 

organisationsopgaver,

• hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, 

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.

Oplyses i årsberetning og på fondens 

hjemmeside.

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. 

Bestyrelsens kompetencer drøftes 

mindst 1 gang årligt på bestyrelsens 

evalueringsmøde.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en 

eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en 

struktureret, grundig og gennemskuelig proces for 

udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. 

Hvert år ved kalenderårets udgang 

afgår bestyrelsesmedlemmer, hvis 

valgperiode udløber dette år.

Den siddende bestyrelse foretager 

indstilling af personer til såvel valg 

som genvalg af personer, der 

opfylder kravene i fundatsens § 9.

Valg eller genvalg til bestyrelsen 

foretages af den siddende bestyrelse 

på årets sidste ordinære møde med 

virkning fra årsskiftet.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen 

undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at 

udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond 

ud over formandserhvervet, bør der foreligge en 

bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen 

bevarer den uafhængige overordnede ledelse og 

kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig 

arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den 

øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. 

Formanden varetager ikke 

driftsopgaver for fonden.

Den daglige drift varetages af 

fondens direktør.

Fondsoplysninger

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer
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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. 

Hvert medlem er på valg hvert 3. år 

ifølge en besluttet valgturnus.

Hvert år ved kalenderårets udgang 

afgår bestyrelsesmedlemmer, hvis 

valgperiode udløber dette år.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af 

bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond 

ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller 

direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre 

der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden ejer datterselskabet Sparbo 

Finans A/S. 

Virksomhedens bestyrelse består af 

minimum 3 medlemmer, hvoraf et 

medlem fra fondens bestyrelse 

repræsenterer fonden.

Fondens repræsentant udpeges 

samtidig som bestyrelsesformand for 

selskabet.

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. 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke 

for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.: 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, 

medlem af direktionen eller ledende medarbejder i 

fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller 

associeret virksomhed til fonden,

• inden for de seneste fem år har modtaget større 

vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra 

fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller 

associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end 

som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

• inden for det seneste år har haft en væsentlig 

forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som 

partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller 

ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende 

forbindelse) med fonden/koncernen eller en 

dattervirksomhed eller associeret virksomhed til 

fonden,

• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat 

eller partner hos ekstern revisor,

• har været medlem af fondens bestyrelse eller 

direktion i mere end 12 år,

• er i nær familie med eller på en anden måde står 

personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt 

nær,

• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til 

formål at yde støtte til disses familie eller andre, som 

står disse særligt nær, eller

• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond 

eller lignende, der modtaget eller gentagne gange 

inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige 

donationer fra fonden. 

Det tilstræbes, at samtlige 

medlemmer af bestyrelsen er 

uafhængige.

Fondsoplysninger

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer
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A Fonden Fonden 

Fondens uddelingsstrategi og uddelingspolitik:

Fondens formål og Uddelingspolitik

Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Bornholm, alt efter bestyrelsens 

frie skøn.

Hvert år - i forbindelse med årsrapportens godkendelse - fastsætter bestyrelsen hvilket beløb, der skal ydes til almennyttige 

og velgørende formål.

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i 

erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, 

samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes 

med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en 

bonus, der ikke bør være afhængig af 

regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle 

det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Bestyrelse modtager et fast årligt 

vederlag. 

Fondens direktør medtager en fast 

årlig løn.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives 

oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt 

medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion 

modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens 

dattervirksomheder og associerede virksomheder. 

Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre 

vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel 

direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller 

opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller 

associerede virksomheder, bortset fra 

medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. 

Vederlag til bestyrelse og direktion 

offentliggøres i fondens årsrapport.

Årsrapporten offentliggøres på 

fondens hjemmeside.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en 

evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og 

de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt 

evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Hvert år gennemføres evaluering af 

bestyrelsen og dens arbejde.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt 

evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators 

arbejde og resultater efter forud fastsatte klare 

kriterier.

Hvert år gennemføres evaluering af 

direktørens arbejde.

Fondsoplysninger

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af 

bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som 

offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens 

hjemmeside. 

Ifølge fondens vedtægter skal 

bestyrelsesmedlemmer udtræde af 

bestyrelsen senest med udgangen af 

medlemmets fyldte 70. år. 

I holdhold til bestyrelsens 

forretningsorden udtræder et 

medlem af bestyrelsen dog senest 

med udgangen af det regnskabsår, 

hvor vedkommende har siddet i 

fondens bestyrelse i 12 år.
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Uddelingsstrategi

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritidsaktiviteter, kunst og kultur på Bornholm, samt initiativer og 

projekter til udvikling af lokalsamfundet. 

Aktiviteter

I 2021 har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et evalueringsmøde om bestyrelsens og den

daglige ledelses arbejde.

Bestyrelsen har i 2021 behandlet 112 ansøgninger, 59 mindre end i 2020.

69 ansøgninger (75 ansøgninger i 2020) er imødekommet med i alt t.kr. 6.304. (t.kr. 5.086)

Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt t.kr. 134 mod t.kr. 130 sidste år.

Årets udbetalte udlodninger udgør t.kr. 4.503, mod t.kr 3.139 sidste år.

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

* Fritidsaktiviteter t.kr.       1.999

* Kunst og kultur t.kr.       1.504

* Samfundsudvikling, forskning og uddannelse t.kr.       2.801

Af de 69 bevilgede ansøgninger var:

* 10 bevillinger fra 0 - 10 t.kr.

* 26 bevillinger fra 11 - 25 t.kr.

* 22 bevillinger fra 26 - 99 t.kr.

* 11 bevillinger fra 100 og derover

Den samlede bevillingsoversigt for 2021:

Rytmisk Musik Bornholm Materiale til nye lokaler 10.000                    

Christiansø Støtteforening Professionelt scenelys 10.000                    

Det Kongelig Akademi (Kunstakademiets 

Designskole)

Afgangsudstilling 2021 20.000                    

DGI Bornholm Idrætsledersprisen 2021 5.000                      

Bornholms Museum 40.000                    

Nexø Hallen Kunstgræsbane og omklædningsrum 250.000                  

Cirkus i Soldalen Ny-cirkus produktion i naturen 20.000                    

BBTK Bornholms Bordtennis Union Materiel til Hasle Hallen 10.000                    

DSTA (& Bornholms Træbådelaug) Bådbyggeruge i Rønne for 15-25 årige 20.000                    

Foreningen Folkemødet 1.500.000               

Bådemotorklubben Columbus 20.000                    

Raise Your Horns 2 dages metal-festival 10.000                    

Rønne Svømmehal Bornholms Vandkulturhus 125.000                  

Transport 2.040.000               

Fondsoplysninger

Sorte Muld udgravningerne

Udviklingsindsats i tre spor, digitalisering, 

ungeindsats og mere Bornholm

Vedligeholdelse af dels af motorhuset og 

fiskekutteren Hansa
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Transport 2.040.000               

Mariegården i Svaneke 15.000                    

Trup Ting Tang 10.000                    

Grønbechs Gård 25.000                    

Nylars Vestermarie Pensionsforening Jubilæumsfest 40 år 5.000                      

Værftet Udskiftning af legetøj og ny maskot 25.000                    

Den Bornholmske Gårdbutiks Leverandører 35.000                    

DGI Bornholm 50.000                    

Bornholms Lejetøjs Museum Opstart af ny forening 5.000                      

Sol over Gudhjem Kokkekonkurrence 2021 50.000                    

Bornholms Julemarked Julemarked på Nexø Havn 25.000                    

FLINKtrio Plejecenter koncerter 10.000                    

Privatperson 5.000                      

Bornholms Højskole Renovering af udstyr 600.000                  

Beach Party Event Gruppen 25.000                    

Rønne Theater Renoveringsprojekt på Theateret 300.000                  

Østersøjazz i Nexø 25. Jazzfestival jubilæum 12.000                    

FoodsBornholm 20.000                    

Dansk Skoleidræt Bornholm Middelalderdag 15.000                    

Bornholms idræts & kulturcenter 1.000.000               

CrossFit Bornholm Udendørs træningsområde 25.000                    

Foreningen Tidlig Musik på Bornholm Koncert i 2022 3.500                      

Bornholms Musikforening 7 kammerkoncerter i 2022 10.000                    

Oluf Høst Museet 500.000                  

Kastellets Venner Bornholm Kalkning af Bornholms Forsvarsmuseum 40.000                    

Årsdale Borgerforening 40.000                    

FitforKids Bornholm 35.000                    

4-Kløver-Klyngen Projektet "vi mødes i det grønne" 250.000                  

Nexø Ridehal Renovering af ridehallen 50.000                    

Rønne Havbad 100.000                  

Hasle IF Etablering af padel anlæg 25.000                    

BudoKan Bornholm Udvidelsen af ejendom 50.000                    

Galleri Rasch 5.000                      

Værftet 25.000                    

5.430.500               

Reetablering af udstillingsstedet

Eat'n'Talk og kvindecafe projekt

Markedsføring af nye 

grønneplanteproteiner

Projekt Nordliv

Renovering- og modernisering af museet

Sauna på Aarsdale Havn

Tværgående fokus på socialt udsatte 

overvægtige børn

Etablering af sauna og badedække på 

Galløkken

Traditionel markedsgøgl og musik i 

børnehøjde

3 huskunstnerprojekter i 

skoletjenesten/sommerskole

Frostcontainer til udvidelse af 

foreningens aktiviteter

Idrætstilbud i sommerferien for øens 

børn og unge

Socialt fællesskab og kreativt håndværk 

for unge

Beach Party for unge

Fondsoplysninger

Renovering af fælleshuset
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Transport 5.430.500               

Privatperson Sangbog med Bornholm i centrum 5.000                      

Idrættens Rejsefond Støtte til rejseudgifter for børn og unge 100.000                  

Musikhuzet Lyspakke til hovedscene 75.000                    

Grønbechs Gård 20.000                    

Bornholms Træbådelaug Færdiggørelse af dæksbåden "Ota" 75.000                    

Spillestedet Rising Festival 2022 20.000                    

FLINKtrio Koncerter plejecentrene Bornholm 10.000                    

Dansk Baptisters Spejderkorps Etablering af shelter 20.000                    

Bornholms Teater 50.000                    

DSTA (& Bornholms Træbådelaug) 20.000                    

Bornholms Flygtningevenner Frivillige arrangement 3.500                      

ACAB Jubilæums katalog 15.000                    

Amatørstenhugger Lauget Bornholm Strøm til kompressor 10.000                    

Bornholms Sommerrevy 80.000                    

Undreværket 20.000                    

HighFiveGirls 13.000                    

Raise Your Horns Metal Festival 10.000                    

Nyker Idrætsforening Renovering af bad- og omklædning 25.000                    

Østerlars Skytteforening Skydning for blinde og svagtsseende 25.000                    

Foreningen Folkemødet Husleje tilskud 2022 250.000                  

Foreningen Økonomi- og Gældsrådgivning 8.000                      

Gudhjem Banken Soloudstilling Mina Hushan-Lindschau 5.000                      

Bornholms Museum Amtmand Stemanns gæstebøger 13.750                    

6.303.750               

Ejendomme

Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø og den oprindelige tekniske skole, 

Sverigesvej 1 i Allinge.

Ejendommen Stenbrudsgården er i 2022 afhændet.

Fonden har i 2018 erhvervet ejendommen Sverigesvej 1 i Allinge, som senest har huset Allinge Bibliotek.

Ejendommen, som er bevaringsværdig, har gennemgået en væsentlig renovering og ombygning i samarbejde med

Realdania. Ejendommen er efter endt ombygning udlejet til og hjemsted for Foreningen Folkemødets administration.

Datterselskab

Fonden er 100% ejer af datterselskabet Sparbo Finans A/S, hvis formål er at drive finansiel og investeringsmæssig virk-

somhed.

Selskabet har i 2021 udbetalt 4 lån på i alt kr. 1.525.000 til bornholmske virksomheder.

Selskabet har en balance på  kr. 16.320.322 og har selvstændig ledelse.

Sommerrevy 2022

Bornholms Internationale 

Gadeteaterfestival

Pige-camp om vedvarende energi

Anskaffelse af PC

Fondsoplysninger

Forskningsprojekt med Malene 

Hartmann Rasmussen

Forestillingen Sne

Info for unge til bådebyggerfaget & 

vedligehold af museets både
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Årsrapporten

Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue 

udgør ved årets udgang kr. 156.814.603.

Årets resultat viser et overskud på kr. 16.295.176.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende og forventer ligeledes et positivt resultat i 2022.

Ledelsesberetning
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for

Sparekassen Bornholms Fond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

                       Peter Stange Jensen                                Lene Kristine  Frigaard                                 Poul Kofoed Hansen

______________________                                              ________________________

                                         Anna Sofie Poulsen                                                                  Mads Akselbo Holm 

Rønne, den 21. februar 2022

Direktionen

___________________

Tommy Bøgh Thomsen

Bestyrelsen

_________________________               _________________________               _________________________

Ledelsespåtegning
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Til Bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sparekassen Bornholms Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbej- 

des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overens-

stemmelse 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. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit

”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med Internationale

Ethics Standars Board for Accountants" internationale retninglinjer for revisorere etiske adfærd (IESBA’s Code) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore 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 

vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med års-

regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at ud-

arbejde 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 regnskabs-

princippet 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 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 regnskabsbrug-

erne 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-

ser 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.

- 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 begiven-

heder 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 oplys-

ninger 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. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 

samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives

et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen 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 over-

veje, 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 årsregnskabs-

skabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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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 væsent-

lig fejlinformation i ledelseberetningen. 

Bornholms Revision A/S

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
Statsautoriseret revisor

MNE.nr.: mme.nr. 15625

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Rønne, den 21. februar 2022
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Årsrapporten for Sparekassen Bornholms Fond for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for klasse B-virksomheder med de tilretninger som følger af fondens særlige forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle

aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-

ninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets

værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til lønninger, bestyrelseshonorar, kontorhold, husleje og øvrige 

sæd'vanlige omkostninger ved drift af fonden. 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter huslejeindtægter m.v. 

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger ved drift af fondens ejendomme mv.

Finansielle indtægter og -omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter udbytteindtægter, renteindtægter og renteudgifter, kursreguleringer

på fondens værdipapirbeholdning m.v. 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets fondsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan

henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenka-

pitalen. 

Fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. 

Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Balancen.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 

tages i brug. Der foretages nedskrivninger på materielle anlægsaktiver i det omfang de vurderes at overstige en bereg- 

net genindvindingsværdi. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Brugstid Scrapværdi

100 år 487.000

5 år 0

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskabet, Sparbo Finans A/S indregnes i balancen til virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi

efter eliminering af intern avance m.v.. I resultatopgørelsen indregnes virksomhedens resultat efter eliminering af intern

avance m.v..

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-

skabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring

kan omsættes til likvide beholdninger, og hvor der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. 

Egenkapital

Den for det kommende år besluttede uddelingsramme indgår i overskudsdisponeringen og henføres til en særskilt post

i egenkapitalen, hvorfra udbetalte uddelinger fragår.

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 

indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconntoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og 

skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis 

afvikling af forpligtelsen. Negative udskudt skat indarbejdes alene i balancen i det omfang fonden forventer at kunne 

udnytte denne indenfor en kortere årrække.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Bygninger .......................................................................................

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ........................................
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2020
Note   i kr.

1 (1.031.617)        (1.005.384)       

728.657            774.498            

(120.170)           (157.577)          

(423.130)           (388.463)          

2.017.623         1.086.610        

1.594.493         698.147            

(145.566)           (145.566)          

1.448.927         552.581            

15.639.809       8.869.047        

(617.010)           (53.124)             

16.471.726       9.368.504        

2 (176.550)           0                        

16.295.176       9.368.504        

Der disponeres således:

7.500.000         

3.500.000         

725.023            

2.700.000         

1.629.518         

240.635            

16.295.176       

Uddelingsramme, forøgelse i årets løb ................................................................................

Skat af årets resultat .............................................................................

Årets resultat .........................................................................................

Administrationsomkostninger ...............................................................

Andre driftsindtægter ...........................................................................

Andre driftsudgifter ...............................................................................

Resultat af primær drift .........................................................................

Resultat af tilknyttede selskaber ...........................................................

Resultat før afskrivninger ......................................................................

Af- og nedskrivninger ............................................................................

Overført til overført resultat ................................................................................................

Disponeret i alt ....................................................................................................................

Uddelingsramme .................................................................................................................

Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode ....................................................

Overført til konsolideringskapital efter nettoprisindeks ......................................................

Overført til konsolideringskapital 10 % af resultat 2021 ......................................................

Resultat før renter .................................................................................

Finansielle indtægter .............................................................................

Finansielle omkostninger ......................................................................

Resultat før skat ....................................................................................

Resultatopgørelse for 2021
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31/12-20
Note          i kr.

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

53.316              93.724              

7.143.858         7.262.767        

7.197.174         7.356.491        

Finansielle anlægsaktiver:

16.275.432       14.257.809      

23.472.606       21.614.300      

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:

284.093            245.244            

71.008              146.817            

355.101            392.061            

Værdipapirer:

3 142.392.002     130.397.495    

4.489.424         6.597.013        

147.236.527     137.386.569    

170.709.133     159.000.869    

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................

Aktiver i alt ............................................................................................

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

Ejendomme ...........................................................................................

Kapitalandele i datterselskab ................................................................

Anlægsaktiver i alt .................................................................................

Tilgodehavende skat ..............................................................................

Periodeafgrænsningsposter ..................................................................

Værdipapirer .........................................................................................

Likvide beholdninger .............................................................................

Aktiver

Balance pr. 31. december 2021
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31/12-20
Note           i kr.

Egenkapital:

90.000.000       90.000.000      

2.157.112         1.432.089        

19.677.650       15.348.132      

35.269.303       35.028.668      

9.710.538         4.880.022        

156.814.603     146.688.911    

Kortfristet gæld:

65.000              65.000              

64.240              0                        

0                        22.960              

13.765.290       12.223.998      

13.894.530       12.311.958      

170.709.133     159.000.869    

4

5Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ...................................................

Grundkapital ..........................................................................................

Reserve for nettoopskrivning ................................................................

Reservefond ..........................................................................................

Overført resultat ...................................................................................

Modtagne forudbetalinger ....................................................................

Anden gæld ...........................................................................................

Passiver i alt ..........................................................................................

Eventualposter ......................................................................................

Hensat til uddelinger..............................................................................

Egenkapital i alt .....................................................................................

Leverandører af tjenesteydelser ...........................................................

Skyldig fondsskat ...................................................................................

Balance pr. 31. december 2021

Passiver
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Reserve for Konsolide- Overført 
Egenkapital: Grundkapital nettoopskrivning ringskapital til nedenfor 

90.000.000      1.432.089         15.348.132       106.780.221    

0                        

0                        

0                        

725.023             4.329.518         5.054.541        

90.000.000      2.157.112         19.677.650       111.834.762    

Overført Overført Uddelings- Egen-

fra ovenfor resultat            saldo kapital i alt 

106.780.221    35.028.668      4.880.022         146.688.911    

0                       3.500.000         3.500.000        

0                       (6.303.750)        (6.303.750)       

0                       134.266            134.266            

5.054.541        240.635            7.500.000         12.795.176      

111.834.762    35.269.303      9.710.538         156.814.603    Saldo ultimo 2021 ..............................................

Saldo ultimo 20201 ............................................

Saldo primo 2021  ..............................................

Overført til uddelingsramme i årets løb .............

Årets udlodninger ..............................................

Årets tilbageførte udlodninger ..........................

Årets resultat .....................................................

Saldo primo 20201.............................................

Overført til uddelingsramme i årets løb .............

Årets udlodninger ..............................................

Årets tilbageførte udlodninger ..........................

Årets resultat .....................................................
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1. Administrationsomkostninger: 2020
 i kr.

I posten Administrationsomkostninger er indeholdt nedenstående honorarer:

Bestyrelse:

0 150.000            

100.000            50.000              

50.000              50.000              

50.000              50.000              

50.000              0                        

50.000              50.000              

300.000            350.000            

Direktion:

435.702            420.672            

2. Skat af årets resultat:

176.550            0                        

3. Oplysning om dagsværdi

Dagsværdiregulering af værdipapirer

11.994.507       17.793.049      

142.392.002     130.397.495    

4. Eventualposter:

Fonden har i år 2019 modtaget en gave fra Realdania på t.kr. 4.900 som af giver er henført til fondens

Grundkapital. Gaven er anvendt til renovering af fondens ejendom beliggende på Sverigesvej, Allinge.

Såfremt fonden indenfor en 10 årig periode måtte afhænge ejendommen helt eller delvist påhviler der

fonden en tilbagebetalingsforpligtelse til Realdania. Forpligtelsen nedtrappes over 10 år. 

Der påhviler ikke fonden andre  eventualposter.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Ingen af fondens aktiver er stillet til sikkerhed eller pantsat.

Mads Akselbo Holm ......................................................................................................

Anna Sofie Poulsen .......................................................................................................

Tommy Bøgh Thomsen .................................................................................................

Skat af årets resultat .....................................................................................................

Ændringer af dagsværdi, der indregnes i resultatopgørelsen .......................................

Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo ..........................

Noter

Jens Åge Olsen (tidligere formand) ...............................................................................

Peter Stange Jensen (nuværende formand) .................................................................

Lene Kristine Frigaard (næstformand) ..........................................................................

Poul Kofoed Hansen .....................................................................................................


