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Ledelsespåtegning 

Forretningsudvalg og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for Dan-
mark-Amerika Fondet. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt under hensyntagen til særlige 
regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Fondets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar – 31. december 2016. 

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

København, den 15. maj 2017 
Direktion: 

 

    

Marie Mønsted 
direktør 

    

     
     
 
Forretningsudvalget: 

 

 

 

 

 
Jørgen Bardenfleth 
formand 

 Caroline Pontoppidan 
næstformand 

 Peter Højland 
kasserer 

 

 

 

 

 
Steffen Kragh  Anders Obel  Per Michael Johansen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til forretningsudvalget i Danmark-Amerika Fondet 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmark-Amerika Fondet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis under hensynta-
gen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Danmark-Amerika Fondet for 1. januar – 31. december 
2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som be-
skrevet i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-er-
hvervsdrivende fonde.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige 
af Fondet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, 
som beskrevet i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-
erhvervsdrivende fonde. 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 Fondets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere Fondet, 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Fondets interne kontrol.  

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► �Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Fondets evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at Fondet ikke længere kan fortsætte driften. �  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 15. maj 2017 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Jesper Ridder Olsen 
statsaut. revisor 



 

 

Danmark-Amerika Fondet 

Årsrapport 2016  

5

Ledelsesberetning 

Oplysninger om Fondet 

Navn 
Adresse, postnr. By 

Danmark-Amerika Fondet 
Nørregade 7A, 1. tv., 1165 København K 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

CVR-nr. 58 22 97 17 
1914 
Københavns Kommune 
1. januar – 31. december 

Hjemmeside 
E-mail 

www.wemakeithappen.dk 
daf-fulb@daf-fulb.dk 

Telefon 3318 1000 

Bestyrelse 
Jørgen Bardenfleth, formand 
Caroline Pontoppidan, næstformand 
Peter Højland, kasserer 
Steffen Kragh 
Anders Obel 
Per Michael Johansen 

Direktion Marie Mønsted 

Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg 

Lovgrundlag 

Fondet er en ikke-erhvervsdrivende fond omfattet af lovbekendtgørelse om fonde og visse foreninger. 
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Ledelsesberetning  

Beretning 

I 2016 hjalp Danmark Amerika Fondet (DAF) igen danske unge med at søge ind på amerikanske universi-
teter lige at tage rundt på danske universiteter og fortælle om mulighederne til at hjælpe de unge med 
ansøgninger, test og legater. 

DAF’s formål er at muliggøre kompetencegivende ophold i USA for unge, talentfulde danskere, der kan 
fremme vidensniveauet i Danmark både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt. 

DAF i tal i 2016: 

► 26 DAF-/Fulbright-besøg på danske universiteter og andre undervisningsinstitutioner, herunder 
også studenterarrangementer, såsom Internationale dage, ph.d.-skoler etc. 

► 44.927 (danske) og 8.633 (amerikanske) henvendelser på vores hjemmeside www.youmakeithap-
pen.dk  

► 10.720 henvendelser på DAF’s kontor og telefonen 

► 6 arrangementer for studerende på DAF’s kontor 

► I alt 5 Master og 11 ph.d.-virksomhedslegater tildelt. 

DAF holdt, som kan ses af ovenstående, mange informationsmøder, både på vores kontor og på uddan-
nelsesinstitutioner, og vi får mange og flotte ansøgninger – de unge danskere og deres institutioner ved 
tydeligvis godt, at i USA er der noget helt specielt at hente.  

De danske universiteter gør meget i dag for internationalisering – både ved at sende de unge ud og ved 
at få udenlandske studerende til Danmark. I DAF har vi et godt samarbejde med universiteterne, som 
bl.a. også økonomisk støtter vores vejledning, og ligeledes med mange andre uddannelsesinstitutioner.  

I forhold til USA kan Danmark-Amerika Fondet tilføre internationaliseringen noget ekstra – ikke i konkur-
rence med, men supplerende den internationalisering, der foregår på universiteter og andre uddannel-
sesinstitutioner.  

I DAF hjalp vi også i 2016 de bedste studerende i vores legatarbejde– de dygtigste danskere, der kan 
komme ind på topuniversiteterne, eller har fundet noget helt specielt i USA, som man ikke kan læse i 
Danmark.  

Mange af de amerikanske topuniversiteter er kun i begrænset omfang interesseret i udvekslingssamar-
bejder 1:1 – men den gode nyhed er, at vi har talent nok i Danmark og de unge danskere kommer ind på 
disse universiteter. 

De unge har god brug for hjælp til hele administrationen omkring optagelse, visum m.v. samt god brug 
for vores legater – for det koster mange penge at gå på disse universiteter, og de bevæger sig med disse 
ophold ikke blot uden for udvekslingsaftaler, der alt andet lige er noget nemmere, men også økonomisk 
ud, hvor de har brug for ekstra penge, for det koster at gå på verdens bedste universiteter. 

Beretningerne fra de unge på vores Facebook, hjemmeside og i årsberetningen kan - udover at gøre en 
glad - også fortælle flere ting om uddannelse i USA. 

I 2016 har det været muligt at uddele legater for over 3,7 mio. kr. 

Så 2016 har igen været et godt år for Danmark Amerika Fondet. 

Derfor er det helt naturligt at takke Fondets donatorer og igen understrege, at vi oplever støtte og for-
ståelse for Fondets arbejde fra mange sider – privat og offentlig. 

En stor tak til de virksomheder og fonde, der i 2016 valgte at donere midler til vores virksomhedslegater 
 det er vi meget taknemmelige for. 

Der er også anledning til at takke for det gode samarbejde med flere ministerier, herunder Uddannelses- 
og forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. 
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Ledelsesberetning  

Beretning 

Efterskrift 

Den 15. januar 2017 modtog DAF-formandskabet besked fra Fulbright Kommisionen i Danmark, om at 
Fulbright ønskede at opsige samarbejdet med DAF. I en e-mail fra William O’Connor, der er Acting Chair-
man for Fulbright Kommissionen i Danmark, blev dette krav fremsat uden nogen mulighed for forhand-
ling.  

Resultatet af dette er, at DAF den 1. juni 2017 står uden lokaler, uden medarbejdere og uden akkredite-
ring igennem EducationUSA til at rådgive danske studerende på vej til USA. Det er en vanskelig situa-
tion. 

På Årsmødet vil DAFs formand forelægge forslag til løsning af denne. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    
Note kr. 2016 2015   
    
 Indtægter   
 Donationer 1.574.801 1.646.000 
 Virksomhedslegater 1.250.000 1.725.000 
 Virksomhedslegat overført til næste år 0 -150.000 
 Donationer tilknyttet virksomhedslegater 305.000 340.000 
 Vejledningsstøtte DK universiteter 203.570 203.570 
 Tips- og lottomidler 100.010 120.261 
 Diverse indtægter 20.159 13.417 
2 Kontingenter og tilskud 58.300 56.300 
3 Renteindtægter  267.691 297.843   
 Indtægter i alt 3.779.531 4.252.391   
    
 Omkostninger   
4 Gager m.v. 994.020 983.552 
4 Kontoromkostninger 252.105 149.247 
4 Rejser og repræsentation 12.526 22.534 
5 Kursregulering af obligationer -10.587 70.185   
 Omkostninger i alt 1.248.064 1.225.518   
    
 Resultat før skat 2.531.467 3.026.873 
 Skat  0 0   
 Årets resultat 2.531.467 3.026.873     
    

 
 Forslag til resultatdisponering   
 Hensættelse til formål -100.859 -1.161.446 
6 Årets bevilgede uddelinger 3.660.000 2.975.000 
 Overført til disponibel kapital -1.027.674 1.213.319   
  2.531.467 3.026.873     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    
Note kr. 2016 2015   
    
 AKTIVER   
 Likvid beholdning  7.982.851 8.560.022 
 Obligationer, bundne  9.504.231 9.359.130 
 Obligationer, øvrige 1.309.923 1.608.206 
 Andre tilgodehavender 195.268 289.035   
 AKTIVER I ALT 18.992.273 19.816.393     
    
    
 PASSIVER   
    
6 Egenkapital   
 Bunden kapital 9.504.502 9.359.886 
 Hensættelse til formål 4.753.985 4.854.844 
 Disponibel kapital 3.677.015 4.704.689   
 Egenkapital i alt 17.935.502 18.919.419   
    
 Gæld   
 Bevilget, ej udbetalt legat 300.000 100.000 
 Forudbetalte donationer 360.000 262.900 
 Forudbetalte virksomhedslegater 150.000 250.000 
 Forudbetalte administrationsbidrag 15.000 20.000 
 Forudbetalt kontingent m.v. 8.900 11.000 
 A-skat, ATP m.v. 35.183 33.763 
 Feriepengehensættelse 147.420 153.990 
 Skyldige omkostninger 40.268 65.321   
 Gæld i alt 1.056.771 896.974   
    
 PASSIVER I ALT 18.992.273 19.816.393     
    
1 Anvendt regnskabspraksis   
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.   
8 Garantier og sikkerhedsstillelser   
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Danmark-Amerika Fondet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt 
under hensyntagen til særlige regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret, herunder kursgevinst og -tab på ikke-bunden obligationsbeholdning. 

Donationer medtages, når Fondet har modtaget bindende tilsagn om donationen. Arv medtages, når ar-
ven er tilgået Fondet. Når donationer af giveren er bestemt til uddeling, bliver den overført til den dispo-
nible kapital via resultatdisponeringen. 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på bundne aktiver indregnes direkte på egenkapitalen. 

Skat af årets resultat og udskudt skat 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages fradrag for uddelinger og konsolidering samt skat-
temæssige hensættelser til fremtidige uddelinger. 

Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet som en forpligtelse regnskabs-
mæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes 
ikke i årsregnskabet, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning, som følge af 
at det er Fondets hensigt fortsat at uddele alle sine midler i overensstemmelse med Fondets formål. Så-
danne uddelinger er fradragsberettigede i Fondets skattepligtige indkomst.  

Balance 

Værdipapirer 

Obligationer værdiansættes til balancedagens børskurser, dog maks. kurs 100. Obligationer uden ud-
trækningsrisici optages til balancedagens børskurs. 

Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender omfatter renter, der tilskrives i næste regnskabsår, forudbetalte udgifter samt 
tilgodehavende kontingenter fra medlemmerne af Fondet. Der nedskrives til imødegåelse af forventede 
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. 

Fondskapital 

Fondskapitalen er opdelt i en bunden og en disponibel del. Den bundne kapital modsvares af de bundne 
aktiver. Fondets bundne kapital består af midler, der forelå ved Fondets stiftelse, og hvad der er tilført i 
form af arv og gave, der ikke af giver er bestemt til uddeling. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2016 2015  
   

2 Kontingenter og tilskud 
Medlemmers tilskud 58.300 56.300  
 58.300 56.300    
   

3 Renteindtægter 
Obligationsrenter, bundne 221.483 236.809 
Obligationsrenter, øvrige 46.208 34.203 
Bankrenter 0 26.831  
 267.691 297.843    
   

4 Omkostninger 

Fordeling af omkostninger mellem formidling og vejledning samt administration kan specificeres såle-
des: 

 2016 2015  
   
Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende 1.020.030 916.804 
Fælles administration 238.621 238.529  
Omkostninger i alt 1.258.651 1.155.333    
   

5 Kursregulering af obligationer 
Kursregulering af obligationer, øvrige -10.587 70.185  
 -10.587 70.185    
   

6 Egenkapital 
Bunden kapital   
Saldo pr. 1. januar 2016  9.359.886 
Urealiseret kursregulering 140.511  
Realiseret kursregulering 4.105 144.616  
Bunden kapital i alt  9.504.502  

 
 

der er placeret i aktiver således: 
  

Obligationsbeholdning pr. 31. december 2016  9.504.231 
Kontantbeholdning (bankkonto)  271   
  9.504.502 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

6 Egenkapital (fortsat) 
   
Hensættelse til formål   
Saldo pr. 1. januar 2016  4.854.844 
Overført af årets resultat  -100.859   
  4.753.985  

 
 

Disponibel kapital   
Saldo pr. 1. januar 2016  4.704.689 
Bevilgede legater 2016:    
Legater bevilget -2.060.000  
Legater bevilget vedrørende virksomhedslegater -1.850.000  
Annulleret legat 250.000 -3.660.000  
   
   
Overført af årets resultat  2.632.326   
  3.677.015    
   

Årets samlede uddelinger udgjorde 3.660 t.kr.  

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.  

 Forpligtelser vedrørende lejemålet hos Københavns Universitet er estimeret til 41 t.kr. 

Forpligtelser vedrørende server-hosting udgør 5 t.kr. 

Forpligtelser vedrørende rengøringsaftale udgør 11 t.kr.  

Leasingforpligtelse vedrørende it-udstyr og kopimaskine udgør i alt 19 t.kr. 

8 Garantier og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for kassekredittilsagn hos Danske Bank er der med tilladelse fra Civilstyrelsen bevilget pant 
i obligationsdepotet med 500 t.kr.  


