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Bestyrelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021 for Det Danske Akademi. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og 
passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god 
regnskabsskik. 

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der vedrører modtagelsen af offentlige midler, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler, der er omfattet af regnskabet. 

København, den 1. juli 2022 

På bestyrelsens vegne: 

Tyge Jesper Rothe 
Administrator 

Lasse Home Kjældgaard 
Sekretær 

Per Øhrgaard 
Prosekretær 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Det Danske Akademi 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Akademi for regnskabsåret l. januar - 31. december 2021, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god 
regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen af modtagne 
offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i "Driftstilskudsloven lov. nr. 1531 af 21. december 
2010" og "Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores 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 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. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 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 regnskabsprincippet 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, samt standarderne for offentlig revisionjvf"Driftstilskudsloven lov. nr. 1531 af 21. december 2010" 
og "Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet" 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 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision jvf "Driftstilskudsloven 
lov. nr. 1531 af 21. december 201 O" og "Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet", 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. 

• 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 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. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der vedrører modtagelsen af offentlige midler, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler, der er omfattet af regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk kritisk revisions og 
forvaltningsrevision af udvælge relevante emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
dispositioner, der vedrører modtagelsen af offentlige midler, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er 
omfattet af regnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 1. juli 2022 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr.: 33 96 35 56 

Mogens Michael Henriksen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr.mne23309 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Nærværende ledelsesberetning afgives i tillæg til Årsregnskab 2021. 

Hvad er Det Danske Akademis formål, og hvordan lever institutionen op til det? 

Det Danske Akademi blev stiftet i efteråret 1960. Tanken var at etablere et litterært sidestykke til eksempelvis 
Videnskabernes Selskab (grundlagt i 1742) og Akademiet for de skønne Kunster (grundlagt i 1754), hvor 
henholdsvis videnskaberne og arkitekturen og de visuelle kunstarter dyrkes og drøftes af indvalgte eller 
udpegede medlemmer. 

Det Danske Akademis grundlæggende formål var, og er, "at virke for dansk sprog og ånd, især inden for 
litteraturen", som der står i § 1 i vedtægterne. Navnlig skulle Akademiet beskæftige sig med emner, som er 
vanskelige at håndtere inden for rammerne af forfatternes faglige organisationer, herunder for eksempel 
spørgsmål om kvalitet og litterære vurderingskriterier. Det gør Akademiet blandt andet igennem fortsatte 
drøftelser og regelmæssige prisuddelinger. 

Ifølge vedtægternes §2 kan Akademiet "påtage sig at tildele hædersbevisninger, såsom prisbelønninger, samt at 
administrere og uddele hædersgaver o.lign., som det selv eller andre indstifter". Det har Akademiet gjort lige 
fra begyndelsen. Ved statsminister Viggo Kampmanns mellemkomst fik Akademiet en fast årlig bevilling, der 
skulle dække drift og uddeling af Akademiets Store Pris, som hurtigt etablerede sig som landets mest 
prestigiøse litterære pris. Dertil kom senere en række private donationer, som har finansieret Akademiets 
portefølje på i alt elleve priser og medaljer. Akademiets priser er ikke mindst betydningsfulde, fordi de 
udtrykker kollegial anerkendelse, som er uafhængig af kommercielle og (fag)politiske interesser. 

Ligeledes kan Akademiet ifølge vedtægternes §2 "af egen drift eller efter opfordring afgive udtalelser 
vedrørende spørgsmål inden for litterære, sproglige eller andre kulturelle områder, udpege medlemmer til 
bedømmelsesudvalg eller selv påtage sig at fungere som et sådant". Denne bestemmelse har Akademiet levet 
op til ved deltagelse bl.a. i repræsentantskaberne for Statens Kunstfond og Dansk Sprognævn og ved - i de 
senere år i stigende grad - at afgive udtalelser om emner, der ligger inden for Akademiets interesse- eller 
kompetenceområder. 

Desuden skal Akademiet ifølge vedtægternes §3 "virke for kontakt med udenlandske institutioner af 
tilsvarende art og med udenlandske forfattere", hvilket det har gjort igennem tiden ved forbindelse og 
samarbejde med bl.a. Svenska Akademien og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. Det er faktisk den 
eneste konkrete forpligtelse, der formuleres i Akademiets vedtægter; de øvrige formålsparagraffer anviser 
alene muligheder. 

Det gør også den sidste formålsparagraf, §4, der lyder: "Akademiet kan inden for sit formål påtage sig sådanne 
opgaver, som det fra offentlig eller privat side måtte blive anmodet om eller selv beslutter sig til at udføre". 
Det har Akademiet gjort bl.a. ved siden 1967 at afholde et årligt forfattermøde samt tilbagevendende 
oplæsningsarrangementer og offentlige debatmøder. 

Det Danske Akademi lever således fortsat op til alle de formål med institutionen, som er stipuleret 
vedtægterne. 

Drøftelserne på Akademiets møder er i henhold til vedtægterne undergivet fortrolighed. De fleste af 
Akademiets beslutninger er imidlertid offentlige, herunder at det i 2021 har optaget fem nye medlemmer: 
forfatterne Olga Ravn, Naja Marie Aidt, Harald Voetmann og Cecilie Eken samt kritikeren professor, dr.phil. 
Dan Ringgaard. Med indvalget kom nye og yngre forfattergenerationer ind i Akademiet og for første gang en 
forfatter, der fortrinsvis skriver til unge læsere. 
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Året der gik 2021 

Fire priser uddelte Akademiet i 2021: Selskabets pris til Kirsten Hastrup, Otto Gelsted-prisen til C.Y. 
Frostholm, Beatrice-prisen til Majse Aymo-Boot og Silas-Prisen til Lene Kaaberbøl. Priserne blev uddelt ved 
Det Danske Akademis årsfest i Carlsberg Akademi d. 26. november. Ved festen blev modtagerne af de to 
priser, der blev uddelt i 2020 - Naja Marie Aidt, der modtog Akademiets Store Pris, og Molly Balsby, der 
modtog Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik - også fejret. 

Den sidste weekend i oktober 2021 afholdtes igen det årlige forfattermøde på Rungstedlund, hvor deltagerne, 
foruden Akademiets medlemmer, var forfatterne Anders Abildgaard, Charlotte Weitze, Christina Hesselholdt, 
Fine Gråbøl, Glenn Bech, Hanne Højgaard Viemose, Jens Kæmpe, Kirsten Thorup, Maria Hesselager, Mikael 
Josephsen, Nikolaj Zeuthen, Rakel Haslund-Gjerrild, Sissel Bergfjord, Thøger Jensen og Sofie Jama. Monika 
Fagerholm deltog som nordisk gæst. 

Desuden har Akademiet i årets løb udsendt to udtalelser, en med opfordring til undervisningsministeren om at 
gå i dialog om en revision af kanon for danskfaget og en med opfordring til at bevare og udvide de danske 
lektorer i udlandet. 

De taler, som holdes ved Akademiets uddelinger, publiceres i de fleste tilfælde i pressen og udgør i sig selv et 
ikke ubetydeligt bidrag til dansk litteraturs historie. I 2021 har Akademiet arbejdet på at samle og digitalisere 
alle taler for at kunne gøre dem tilgængelige på en nydesignet hjemmeside, der blev offentliggjort i april 2022. 
På siden finder man også præsentationer af Akademiets nuværende medlemmer samt minderids over de 
forhenværende. Det er en levende litteraturhistorie og samtidig en tidssvarende fremstilling af rammerne for 
institutionens virke - dens vedtægter, regnskaber, etc. Det er tanken at udvide hjemmesiden med tiden, således 
at endnu flere kan få glæde af Akademiets aktiviteter. 

Ingen af Det Danske Akademis medlemmer - og heller ikke sekretæren - modtager vederlag for arbejdet, men 
får alene udgifterne til rejse og evt. ophold dækket. I Akademiets seneste budget er indregnet et vederlag til 
Akademiets administration, som varetages af advokat Jesper Rothe fra firmaet Bech-Bruun. 

Det er Akademiets opfattelse, at de afholdte aktiviteter i 2021 har været i overensstemmelse med de 
målsætninger, der har ligget til grund for den ansøgte bevilling, beklageligvis under begrænsning af de covid 
restriktioner, som har været gældende for dele af året. 

For yderligere detaljer henvises til www.danskeakademi.dk 

Det Danske Akademi 

Bestyrelsen 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) 
bestemmelser om god regnskabsskik. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Afkast af værdipapirer 
Afkast af værdipapirer omfatter årets tilskrevne renter reguleret med handelsrenter ved køb ( og salg) af obli 
gationer samt udbytter på investeringsbeviser. Renter afbankindestående tilskrives ultimo året. 

Modtagne gaver, tilskud og forfatterhonorarer 
I årsregnskabet indregnes de i årets løb modtagne beløb. 

Værdipapirer 
Midlerne er anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om anbringelse af fondens midler. Værdipapirer 
indregnes til balancedagens børskurser. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab reguleres over 

kapitalkontiene. 

Mellemregning med bundne/frie midler 
De bundne midler indregnes med samme værdi som den bundne egenkapital. Ved over-/underdækning af 
bundne midler opføres forskellen som mellemregning med frie midler og udlignes i det efterfølgende regn 
skabsår. 

Skat 
Akademiet er skattepligtigt efter fondsbeskatningsloven. Skatteopgørelsen foretages samlet på grundlag af 
årsregnskabet for akademiet og de enkelte legater. Skat afsættes med 22,0% af skattepligtig indkomst. Der 
afsættes ikke udskudt skat. 
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Det Danske Akademi 

Årsregnskab 2021 
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Resultatopgørelse for 2021 

2021 2020 
Note kr. kr. 

Afkast værdipapirer 30.794 42.451 
Øvrige indtægter 32 o 
Tilskud fra Kulturministeriet 1 655.934 646.000 

Indtægter 686.760 688.451 

Udgifter i forbindelse med offentlige møder og interne (408.163) (273.317) 
Revision og regnskabsmæssig assistance* (55.000) (55.000) 
Honorar - administration* (62.500) (62.500) 
Advokat - juridisk assistance* o (62.500) "' " Renter af kontant indestående (14.766) (15.087) "' ¡.:: ... 
Depotafgift (3.100) (3.196) s co co 
Finansielle omkostninger o (407) ~ 

Omkostninger 
8 

2 (543.530) (472.007) o 
Cl.. 
vi ~ 
~ 

Årets resultat 143.230 216.444 
..._ 
~ 
rD 
~ 
"' der er disponeret således: ~ 
O) 

Uddelinger foretaget i året 3 o 300.000 
Q 
E e: 
OJ 

Overført til "Dispositionsfonden" 143.230 (83.556) E 
-ª 

143.230 216.444 .g 
e 
OJ e: e: 
c1: 

* Der gøres opmærksom på at udgifterne til revision og administration/advokat, er angivet inklusive moms i 
ovenstående omkostningsspecifikation. 
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Akademiets store pris (uddeles hvert andet år) 

Modtaget fra Kulturministeriet 

Indtægter 

Uddeling af Akademiets Store Pris 

Omkostninger 

Resultat 

2021 2020 
Note kr. kr. 

o 300.000 

o 300.000 

o (300.000) 

o (300.000) 

o o 
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Balance pr. 31.12.2021 

2021 2020 
Note kr. kr. 

Værdipapirer, bankindestående og mellemregning 
med frie midler vedrørende 
Det Danske Akademi 4 1.128.168 1.124.649 
Johannes Jensens Fond m.fl. 4 1.120.011 1.091.428 

Bundne midler 2.248.179 2.216.077 

Værdipapirer, bankindestående og mellemregning 
med bundne midler vedrørende 
Det Danske Akademi 5 (230.189) 138.596 
Johannes Jensens Fond m.fl. 5 345.096 328.776 N 

~ 
Mellemregning med fonde under Det Danske Akademi 43.777 76.604 ¡::: 

st 
Indestående separat klientkonto hos administrator 1.682.806 1.137.942 s; 

co ~ 
Tilgodehavender 6.596 7.950 " \'.J 

'-.J 

Frie midler 1.848.086 1.689.868 
o 
Cl.. 
~ ¡:e 
l.L. 

Aktiver 4.096.265 3.905.945 vl 
r:b 
~ 
"' -9d 
Cl) .., 
E e: ., 
E 

Det Danske Akademi 6 1.128.168 1.124.649 
1 .g 
o 

Johannes Jensens Fond m.fl. 6 1.120.011 1.091.428 
., 
e: 

Kapitalkonto 2.248.179 2.216.077 
~ 

Dispositionsfond 7 1.677.346 1.534.115 

Egenkapital 3.925.525 3.750.192 

Henlagt til senere uddeling 8 o o 

Skyldige omkostninger 170.740 155.753 
Mellemregning med administrator o o 
Gældsforpligtelser 108.240 155.753 

Passiver 4.096.265 3.905.945 
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Noter 

2021 
kr. 

2020 
kr. 

l. Tilskud fra Kulturministeriet 
Tilskud tildelt vedr. indeværende år udbetalt i indeværende år 
Akademiets store pris 
Selskabets Pris 
Driftstilskud 
Det Danske Akademis udvidede rolle i styrkelsen af litteraturens bidrag* 
Dækning af udgifter: møder, rejser, administration og arrangementer 

150.000 
10.000 

165.000 
100.000 
241.000 

150.000 
10.000 

155.000 
100.000 
241.000 

Overført til selskabet til de skiønne og nyttige videnskabers forfremmelse 
666.000 
(10.000) 

656.000 

656.000 
(10.000) 

646.000 
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2. Omkostninger 
Årets omkostninger skal specificeres iht. Budget, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O 
om økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Omkostninger er 
inkl. moms. 

Realiseret Ansøgt 
kr. kr. 

Akademimøder 52.433 80.000 
Årsfest: 
Reception inkl. lokale og vagter 69.178 35.000 
Bustransport til/fra Rungstedlund 14.495 10.000 
Lej e/transport af musik 6.000 10.000 
Middag - Rungstedlund 24.517 30.000 
Forfattermøde: N ... 

N 

Forplejning 38.485 35.000 ¡: 
'st 

Hotel og rejse - nordisk gæst og udenbys 1.920 15.000 
cs 
"' "' 

Ad hoc: ~ 
8 a 

Administration, bankgebyrer, hosting mv. 84.159 65.000 "- vi 
Ny hjemmeside, hosting m.v. 137.540 o ,o? 

~ 
IJ.. 

Revision 55.000 55.000 ~ 
fJ 

Vin, øl, vand, kaffe mm. 21.333 10.000 ~ 
"' Transportomkostninger 28.470 50.000 ~ o, 
o 

Hald Hovedgaard 10.000 10.000 E e: 
"' Offentlige arrangementer o 50.000 E 
-ª 

Nordisk møde o 10.000 -8 
o 
"' Studentermedhjælper o 20.000 
e: 

& 
543.530 485.000 

Priser: 
Den store pris 150.000 150.000 
Selskabets Pris 10.000 10.000 

703.530 645.000 

* Der gøres opmærksom på at udgifterne til revision og administration/advokat, er angivet inklusive moms i 
ovenstående omkostningsspecifikation. 

3. Uddelinger 
Uddelt Den Store Pris o o 

o o 
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Noter 

Nominel Bogført Bogført 
værdi værdi værdi 
2021 2021 2020 

Kurs kr. kr. kr. 

4. Bundne midler 
Det Danske Akademi 
Nordea Invest Verdens Obl. 101,87 222 22.615 23.443 
Nordea Invest Aktier 159,35 191 30.436 26.062 
Nordea Invest Korte Obl. 98,84 740 73.142 74.444 
Nordea Invest Stabile Aktier 132,15 55 7.268 5.992 

Obligationer/ Investeringsbeviser 1.208 133.461 129.941 
f',J 

~ 
¡::: 

Bank.indestående 2.055 2.056 st 
:s:: co 

Mellemregning med frie midler 992.652 992.652 "i' 
si' 
\.'.J 

Saldo 31.12. 1.128.168 1.124.649 \.J o 
d.. 
vi ~ 

Johannes Jensens Fond m.fl. 
i=è u, 
0 

Nordea Invest Verdens Obl. 101,87 1.979 201.601 208.982 GJ 
~ 

Nordea Invest Aktier 159,35 1.576 251.136 215.045 "" ~ 
Nordea Invest Korte Obl. 98,84 6.095 602.430 613.157 

o, 
Q 
E 
t: 

Nordea Invest Stabile Aktier 132,15 457 60.393 49.790 "' E 
1 

Obligationer / Investeringsbeviser 10.107 1.115.559 1.086.974 o -o 
o 
"' t: t: 
~ 

Bank.indestående 15 15 
Mellemregning med frie midler 4.439 4.439 

Saldo 31.12. 1.120.011 1.091.428 
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Noter 

Bogført Bogført 
værdi værdi 
2021 2020 
kr. kr. 

5. Frie Midler 
Det Danske Akademi 
6% Nykredit 3C, 2026 118 188 
Aktier i Information, nom. 5.000 kr. 11.202 11.202 
Bankindestående 751.144 1.119.858 
Mellemregning med bundne midler (992.652) (992.652) 

(230.189) 138.596 
'-J 
~ 

Johannes Jensens Fond 
;::: 

" s; 
6% Nykredit 3C 2026 96 152 co cc 

~ 
Bank.indestående 349.440 333.063 8 o 
Mellemregning med bundne midler (4.439) (4.439) e,_ 

vi ~ 
345.096 328.776 ~ 

lL ;:;:¡ 
ó 

2021 2020 ~ >e: 
kr. kr. ~ 

CJ) 
Q 

6. Kapitalkonto E 
t: 
QJ 

E 
Det Danske Akademi ~ .g 
Saldo O l. O l. 1.124.649 1.127.084 o 

QJ 
t: 

Kursregulering 31.12. 
t: 

3.519 (2.435) ~ 

Saldo 31.12. 1.128.168 1.124.649 

Johannes Jensens Fond m.fl. 
Saldo Ol.Ol. 1.091.428 1.111.874 
Kursregulering 31.12. 28.583 (20.446) 

Saldo 31.12. 1.120.011 1.091.428 
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Noter 

2021 2020 
kr. kr. 

7. Dispositionsfond 
Saldo Ol.Ol 1.534.115 1.617.671 
Henlagt årets resultat 143.230 (83.556) 

Saldo 31.12. 1.677.346 1.534.115 

8. Henlagt til senere uddeling 
Saldo Ol.Ol. 
Overført fra resultatopgørelsen 

Saldo 31.12. 

o o l'J 

o o ~ 
¡::::_ 
.,;. 

o o s: 
o:, 
~ ~ 
l.'.) v o 
Cl.. 
Vi ~ 
¡::e 
I..L. ~ 
rb 
~ 
>e: 
~ o, 
Q 
E e: 
<J; 

E 
i o -e, 
o 
<J; e: e: 
~ 


