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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015116 for
Siemens fonden.

Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som
beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af
fondens aktiviteter for regnskabsåret l. oktober - 31 . december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ballerup, den 17. marts 2017

lse

(¿

Thomas Sinkjær

(Formand)

Per

Leif

d Lauritsen

Høeg

lig ledelse

n nich Pedersen
v
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Den uafhængige rev¡sors påtegning
Til bestyrelsen for Siemens fonden

Vi har revideret årsregnskabet for Siemens fonden for regnskabsåret 1. oKober 2O1S - 30. september 2016,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter lov om
fonde og visse foreninger og god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med lov om fonde og visse foreninger og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsenllig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte rev¡s¡on
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionèn for at opnå
høj grad af sikkerhed fo¡ om årsregnskabet er uden væsenflig fejlinformatìon.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger aftænger af revisors vurdering, herunder vurderingen ãf risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er
at udforme revisionshandlinger, der er passende efrer omstændighedeme, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Det ervores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis ertilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. September 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktobei2ols - 30.
sepiember- 20'iô i overensstemmeise meci iov om Íoncje om visse tbreninger.

Udtalelse om ledelsesberetn¡ngen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte
revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningème i ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 17. marts 2017

Emst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr.30700228

Søren Skov Larsen
statsaut. Revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om fonden

Siemens fonden

Borupvang 9, Ballerup

2750 Ballerup

CVR-nr.: 20 64 67 13

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Hjemsted: Ballerup

Bestyrelse

Thomas Sinkjær, formand

Per Hessellund Lauritsen

Asger Høeg

Leif Getreuer

Daglig ledelse

John Finnich Pedersen

Revisor

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

2000 Frederiksberg
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Beretning
Uddelinger

Bestyrelsen har godkendt uddelinger efter Siemens fondens fundats, og således at
mindst 5oo/o af fondens uddelinger anvendes til forskningsformål m.v., der falder ind
under godkendelsesberett¡gede formål i henhold til Ligningsloven.

Der er i regnskabet truffet beslutning om uddeling af 392.052 kr. mod 440.732 kr.
sidste år.

Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i det kommende regnskabsår i
overensstemmelse med den fastlagte uddelingspolitik.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efrer regnskabsårets udløb indtrådt begivenheder, der har væsentlig
indflydelse på årsregnskabet for 2015116.
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Anvendt reg nskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Arsregnskabet for Siemens fonden Íor 2015116 er aflagt i overensstemmelse med
god regnskabsskik, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

lndtægter

Gaver indregnes, når fonden har modtaget tilsagn om gaven. Arv medtages, når
arven er tilgået fonden. Når gaver af giveren er bestemt til uddeling, bliver de
overført via resultatdisponerin gen til kapita lkontoen.

Omkostninger

Omkostn inger omfatter omkostn in ger til admin istrator, forvaltningsafg ift ,

depotgebyrer, bestyrelseshonorar og revision.

Resultatdisponering

Resultatdisponeringen viser, hvordan fondens resultat er disponeret med hensyn til
uddelinger og konsolidering. Resultatdisponeringen viser endvidere eventuelle
overførsler til kapitalkontoen.

Balance

Gæld til leverandører

Posten indeholder skyldige omkostninger til fondens leverandører.

Skyldige uddelinger

Posten indeholder uddelinger, der juridisk er bevilget til navngivne modtagere, men
som endnu ikke er udbetalt til modtageren.
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20'15t16 2014t15

Resultatopgørelse for per¡oden l. oktober -
3O.september

Modtaget bidrag fra Siemens A/S
Omkostninger
Gebyrer
Bestyrelseshonorar
Renter
Revisionshonorar

Arets resultat

Resultatdisponer¡ng

Foretagne uddelinger, 50 års jubilæumskonference
Foretagne uddelinger, ordinære
Overført til kapitalkonto
Arets resultat

Kapitalkonto primo
Overført til kapitalkonto
Kapitalkonto ultimo

402.475
-544

-3.198
-21.000

-783
-6.500

400.207
-1.200
-3.292

-10.696

23
-6.500

370.450 378.543

2015t16 2014t15

0
392.052
-21.602

9.025
440.732
-71.214

370.450 378.543

13.564
-21.602

84.778
-71.214

-8.038 13.564
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Balance pr. 30.september

Aktiver
Omsætningsakt¡ver
Likvide midler
AKTIVER ¡ ALT

Passiver
Egenkapital
Kapitalkonto pr. 1. oktober
Overført i året
Kapitalkonto pr. 30. september

GæId
Kortfristet gæld
Skyldig A-skat
Skyldig Am-bidrag
Skyldige omkostninger
Anden gæld
Gæld ialt

PASSIVER ¡ ALT

2015t16 2014t15

32.462 69.711
32.462 69.711

13.564
-21.602

84.778
-71.214

-8.038 13.564

0
0

40.500
0

9.467
1.680

45.000
0

40.500 56.147

32.462 69.711
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