STIBO-FONDEN
Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg
CVR-nr. 64 21 20 28

Penneo dokumentnøgle: 4O5G8-3HV3J-GEIOG-OOF44-K3OEB-VEZMY

Årsrapport 2021/22

STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Ledelsesberetning

5
10
10
11
13
14

Penneo dokumentnøgle: 4O5G8-3HV3J-GEIOG-OOF44-K3OEB-VEZMY

Årsregnskab 1. maj – 30. april
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Noter

E-66222220 / 8667519_1.docx

1

STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 – 30.
april 2022 for STIBO-FONDEN.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj
2021 – 30. april 2022.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for fondens finansielle stilling.

Ebbe Malte Iversen
formand

Jørgen Huno Rasmussen
næstformand

Penneo dokumentnøgle: 4O5G8-3HV3J-GEIOG-OOF44-K3OEB-VEZMY

Højbjerg, den 28. juni 2022
Bestyrelse:

Jakob Røddik Thøgersen

Per Eslund Asmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i STIBO-FONDEN
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for STIBO-FONDEN for regnskabsåret 1. maj 2021 – 30. april 2022. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj
2021 – 30. april 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Grundlag for konklusion
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•

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 konklusion 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Fonden har ved en fejl foretaget uddelinger med et beløb, som overstiger den godkendte uddelingsramme. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Uddelingerne er inden for rammerne af de frie reserver.
Aarhus, den 28. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Morten Friis
statsaut. revisor
mne32732
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse

STIBO-FONDEN
Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

64 21 20 28
1966
Aarhus
1. maj – 30. april

Hjemmeside
E-mail

www.stibofonden.dk
info@stibo.com

Telefon

89 39 89 39

Bestyrelse

Ebbe Malte Iversen, formand
Jørgen Huno Rasmussen, næstformand
Jakob Røddik Thøgersen
Per Eslund Asmussen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
STIBO-FONDENs vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens
fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og
medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver
mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den
højst opnåelige tekniske standard".

Uddelingspolitik

Penneo dokumentnøgle: 4O5G8-3HV3J-GEIOG-OOF44-K3OEB-VEZMY

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne,
bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling.
Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstemmelse med
fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til forskning
samt kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 4.499 t.kr.
Den godkendte uddelingsramme, jf. STIBO-FONDENs årsrapport 2020/21 var 4.000 t.kr. Der er i
regnskabsåret beklageligvis uddelt 499 t.kr. mere end bevilliget. Dertil er der efter regnskabsårets
afslutning uddelt yderligere 622 t.kr., hvor der ikke har været nogen godkendt bevillingsramme.
Fondsbestyrelsen har aktivt kommunikeret dette forhold til Erhvervsstyrelsen med redegørelse af
forløbet. Det skal understreges, at fondsbestyrelsen anerkender, at der er sket et brud på gældende
regler for erhvervsdrivende fonde, men samtidig også oplyser, at der ikke er sket udlodning af
bundne midler, idet der fortsat er tilstrækkelige frie midler i fonden.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde
Fondsbestyrelsen anvender anbefalingerne for god selskabsledelse i Fondsejede virksomheder. Alle
anbefalingerne fra Komiteen for God Fondsledelse er fulgt.
Den lovpligtige redegørelse er tilgængelig på Fondens hjemmeside, jf.

https://stibofonden.dk/fondsledelse/
Fonden lægger vægt på aktivt ejerskab og følger principperne i Anbefalinger for Aktivt Ejerskab, som
er udarbejdet af Komiteen for God Selskabsledelse.
Fonden har vedtaget interne politikker og procedurer med henblik på at sikre og styre Fondens
koncern.
Der gælder en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 75 år. Desuden kan et bestyrelsesmedlem ikke genvælges efter en funktionsperiode på 12 år. Hvis særlige forhold tilsiger det, kan
bestyrelsen dog dispensere herfra.

Historik
Stibo-koncernen blev stiftet i 1794 under navnet Aarhus Stiftsbogtrykkerie. I 1966 blev ejerskabet
overdraget til en erhvervsdrivende fond, da den daværende ejerfamilie derigennem ønskede at sikre
virksomhedens fremtidige selvstændige udvikling og vækst.
Stibo-koncernen kunne i 2019 fejre sit 225-års jubilæum, som blev markeret sammen med det tidligere
søsterselskab Aarhus Stiftstidende.
Koncernens aktiviteter strækker sig fra det oprindelige forretningsområde med grafisk produktion i
Stibo Complete til udvikling og salg af avancerede software-løsninger inden for Master Data
Management (Stibo Systems) og Content Management løsninger (Stibo DX).
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Ledelsesberetning
Selskabsstruktur og aktiviteter

•

Stibo Systems A/S

•

Stibo DX A/S

•

Stibo Complete Group A/S

Fælles for de tre forretningsområder er et udgangspunkt i håndtering og levering af data – både i fysisk
og digital form. Stibo-koncernen leverer forretningskritiske produkter og ydelser til mange af de største
virksomheder i verden. Koncernen har igennem mange år leveret services og software-løsninger af høj
kvalitet, og det har ført til en unik position som en værdifuld partner for en lang række globalt ledende
virksomheder. Koncernen leverer eksempelvis løsninger i forbindelse med gennemførelse af massive
digitale forandringsprocesser til nogle af verdens største detailvirksomheder, effektiv kommunikation af
marketingbudskaber til millioner af kunder på tværs af kanaler, software og tilknyttede services til håndtering af komplekse stamdata på tværs af produkter, kunder, leverandører og lokationer.

Fondens væsentligste aktiviteter
STIBO-FONDEN udøver sine aktiviteter gennem Stibo Holding A/S, der er et ejerselskab, mens driftsaktiviteterne i Stibo-koncernen udføres i de 100 % ejede datterselskaber Stibo Ejendomme A/S, Stibo A/S,
Stibo Systems A/S, Stibo Complete A/S, Stibo DX A/S og de dertil tilhørende datterselskaber. STIBOFONDEN uddeler donationer til anerkendte formål, herunder studerendes uddannelse.

Ejerforhold
STIBO-FONDEN er en erhvervsdrivende fond.
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Det aktive ejerskab i Stibo Holding A/S varetages via Stibo
A/S-koncernens tre divisioner, som formelt er organiseret i
følgende tre juridiske enheder:
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Ledelsesberetning
Bestyrelse
Ebbe Malte Iversen

Formand
Født: 1951
Medlem siden: 2017
Ebbe Malte Iversen er professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere adm. direktør for Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.

Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesformand), Per og Lise Aarsleffs Fond (bestyrelsesmedlem), Per
Aarsleff Holding A/S og Per Aarsleff A/S (bestyrelsesformand), Ege Carpets A/S (bestyrelsesnæstformand).
Uafhængighed, vurderes som værende uafhængig.
Jørgen Huno Rasmussen

Bestyrelsesnæstformand
Født: 1952
Medlem siden: 2021
Jørgen Huno Rasmussen er professionelt bestyrelsesmedlem
og ingeniøruddannet, HD, Lic. Techn., tidligere adm. direktør
for FLSmidth & Co. A/S samt Hoffmann A/S og derefter bestyrelsesformand for Lundbeckfonden samt Tryg-koncernen.
Ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed tillige med strategi- og organisationsudvikling, risikostyring, formuepleje og
almennyttige donationer.
Øvrige ledelseshverv
Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelses-næstformand), Rambøll Group A/S (bestyrelses-næstformand),
Terma A/S (bestyrelsesnæstformand), Haldor Topsøe A/S (bestyrelsesmedlem), Bladt Industries A/S (bestyrelsesmedlem),
Otto Mønsted A/S (bestyrelsesmedlem), Thomas B. Thriges
Fond (bestyrelsesmedlem), Aase og Jørgen Münters Fond (bestyrelsesmedlem).
Uafhængighed, vurderes som værende uafhængig.
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Øvrige ledelseshverv
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Ledelsesberetning

Jakob Røddik

Bestyrelsesmedlem
Født 1975
Medlem siden: januar 2018
Jakob Røddik er uddannet advokat og er juridisk direktør og
direktør for ejendomsudvikling i Salling Group. Jakob Røddik
har tidligere været advokat hos Plesner Advokat-partnerselskab, Gorrissen Federspiel og A.P. Møller-Mærsk A/S.
Øvrige ledelseshverv
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Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem), Købmand Ferdinand Sallings Mindefond (bestyrelsesmedlem), Salling Group Forsikring A/S (bestyrelsesmedlem), Salling Group Ejendomme A/S (direktør) og Dansk Retursystem A/S (bestyrelsesmedlem).
Uafhængighed, vurderes som værende uafhængig.
Per Asmussen

Bestyrelsesmedlem
Født 1960
Medlem siden: januar 2019
Per Asmussen er tidligere CEO for Kamstrup A/S og har haft
ledende stillinger i Alstom, Grundfos og APV. Han er uddannet MSc. Engineering suppleret med en række internationale
kurser indenfor strategi og ledelse inkl. HD-Finansiering.
Øvrige ledelseshverv
Stibo A/S (bestyrelsesformand), Stibo Holding A/S og Stibo
Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem).
Uafhængighed, vurderes som værende uafhængig.
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Årsregnskab 1. maj – 30. april

Note

t.kr.

2021/22

2020/21

-385
-481

-344
-346

-866
24.087
41
-136

-690
39.899
256
-36

Resultat før skat
Skat af årets resultat

23.126
0

39.429
0

Årets resultat

23.126

39.429

639
3.860

632
1.652

4.499
-4.000
-499
6.500

2.284
-2.284
0
2.284

24.087
-7.461

39.899
-2.754

23.126

39.429

Bruttofortjeneste
2 Personaleomkostninger
Resultat af primær drift
5 Resultat efter skat i tilknyttede virksomheder
3 Finansielle indtægter
4 Finansielle omkostninger

Forslag til resultatdisponering
t.kr.

Årets uddelinger
Ydelser ifølge gavebrev fra stifterne
Donationer
Heraf anvendt uddelingsramme
Heraf anvendt frie reserver
Overført til uddelingsramme
Overført til reserve for nettoopskrivning efter
indre værdis metode
Overført resultat
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Årsregnskab 1. maj – 30. april

Note

t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

30/4 2022

30/4 2021

1.008.300

978.159

1.008.300

978.159

0
434

17.257
421

434

17.678

16.531

531

16.965
927.597

18.209
927.597

1.025.265

996.368
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Balance
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Årsregnskab 1. maj – 30. april

Note

t.kr.

30/4 2022

30/4 2021

50.000
957.300
9.392
6.500

50.000
931.659
8.352
4.000

1.023.192

994.011

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

2.073

2.357

Gældsforpligtelser i alt

2.073

2.357

1.025.265

996.368

PASSIVER
6 Egenkapital
Grundkapital
Nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat
Uddelingsramme
Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT
1 Anvendt regnskabspraksis
7 Nærtstående parter
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Balance
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Årsregnskab 1. maj – 30. april

Grundkapital

Overført
overskud

Nettoopskrivning
efter indre
værdis
metode

Egenkapital 1. maj 2020
Overført, jf. resultatdisponering
Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder
Udloddet udbytte
Årets uddelinger

50.000
0

11.106
-2.754

893.827
39.899

4.000
2.284

958.933
39.429

0
0
0

0
4.500
0

-2.067
-4.500
0

0
0
-2.284

-2.067
0
-2.284

Egenkapital 30. april 2021
Overført, jf. resultatdisponering
Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder
Udloddet udbytte
Årets uddelinger

50.000
0

12.852
-7.461

927.159
24.087

4.000
6.500

994.011
23.126

0
0
0

0
4.500
-499

10.554
-4.500
0

0
0
-4.000

10.554
0
-4.499

Egenkapital 30. april 2022

50.000

9.392

957.300

6.500

1.023.192

t.kr.

Uddelingsramme

I alt
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Egenkapitalopgørelse
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Årsregnskab 1. maj – 30. april
Noter
Anvendt regnskabspraksis
STIBO-FONDEN har for årsregnskabet 2021/22 valgt at anvende årsregnskabslovens § 111, stk. 3,
hvorfor der ikke er udarbejdet koncernregnskab. Som følge heraf har fonden aflagt regnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for
klasse C, mod tidligere, hvor fonden har aflagt koncern- og årsregnskab i overensstemmelse med bestemmelser for klasse C stor.
Ændringen i regnskabsklasse har ikke haft effekt for fondens indregning og måling. Årsregnskabet er
aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Fonden har valgt at anvende undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 om alene at oplyse
bruttofortjenesten.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder årets omkostninger af primær karakter i forhold til fondens
aktiviteter, herunder omkostninger til lokaler, administration, salg m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder vederlag til fondens bestyrelse.
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I moderfondens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og afskrivning på goodwill.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Der aktiveres ikke renteomkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Balance
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderfondens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Årsregnskab 1. maj – 30. april
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
2

Personaleomkostninger
t.kr.

2021/22

2020/21

481

346

Gager og lønninger

Personaleomkostningerne i STIBO-FONDEN udgør i sin helhed bestyrelseshonorar.
I koncernen udgør løn og vederlag m.v. til bestyrelsen i alt 1.629 t.kr. (2020/21: 1.792 t.kr.). Honoraret
kan fordeles således på medlemmerne af bestyrelsen:
t.kr.

2021/22

Ebbe Malte Iversen (heraf 150 t.kr. i Stibo Holding A/S)
Per Eslund Asmussen (heraf 60 t.kr. i Stibo Holding A/S)
Jakob Røddik Thøgersen (heraf 60 t.kr. i Stibo Holding A/S)
Carsten Nygaard Knudsen (heraf 1.170 t.kr. i Stibo A/S og Stibo Holding A/S)
Jørgen Huno Rasmussen (heraf 11 t.kr. i Stibo Holding A/S)

370
148
148
747
216
1.629

t.kr.

3

4

Finansielle indtægter
Renter fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger

2021/22

2020/21

41

256

136

36
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Gældsforpligtelser

STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Årsregnskab 1. maj – 30. april
Noter
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
t.kr.

2021/22

2020/21

Kostpris 1. maj

3.700

3.700

Kostpris 30. april

3.700

3.700

974.459
-4.500
10.554
24.087

941.127
-4.500
-2.067
39.899

Reguleringer 30. april

1.004.600

974.459

Regnskabsmæssig værdi 30. april

1.008.300

978.159

Egenkapital

Resultat
efter skat

Reguleringer 1. maj
Udbytte
Valutakursregulering vedrørende udenlandske tilknyttede virksomheder
Resultat efter skat

Navn

Stibo Holding A/S

Hjemsted

Ejerandel

Selskabskapital
t.kr.

t.kr.

t.kr.

Aarhus

100 %

25.000

1.008.300

24.087

2021/22

2020/21

639
3.860

632
1.652

4.499
-4.000
-499
6.500

2.284
-2.284
0
2.284

24.087
-7.461

39.899
-2.754

23.126

39.429

For oversigt over koncernselskaber henvises til koncernoversigt side 15.
6

Egenkapital
Forslag til resultatdisponering
t.kr.

Årets uddelinger
Ydelser ifølge gavebrev fra stifterne
Donationer
Heraf anvendt uddelingsramme
Heraf anvendt frie reserver
Overført til uddelingsramme
Overført til reserve for nettoopskrivning efter
indre værdis metode
Overført resultat
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STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Årsregnskab 1. maj – 30. april
Noter
Nærtstående parter
STIBO-FONDEN
CVR-nr. 64 21 20 28

Stibo Holding A/S
CVR-nr. 35 84 43 84

Stibo A/S
CVR-nr. 78 60 30 11

Stibo Complete Group A/S
CVR-nr. 35 84 41 20

Stibo Complete A/S
CVR-nr. 37 12 09 28

Stibo Norge AS

Distribution Plus A/S
(69,6 %)

Stibo Complete AB

Gigant Print AB

Stibo Ejendomme A/S
CVR-nr. 33 26 71 77

Stibo DX A/S
CVR-nr. 41 91 58 11

Stibo Systems A/S
CVR-nr. 35 82 26 90

Stibo DX Inc.,
USA

Redbadge
Consulting Inc.

Stibo DX GmbH,
Tyskland

Stibo DX AS, Norge

Stibo DX,
Bangladesh

Gigant Print AS
(56 %)

Gigant Print Norge
AS

Stibo Systems Ltd.,
England

Stibo Systems Inc.,
USA

Stibo Systems S.A.S,
Frankrig

Stibo Systems
GmbH, Tyskland

Stibo Systems B.V.,
Holland

Stibo Systems Pty.
Ltd., Australien

Stibo Systems,
Columbia

Stibo Systems Inc.,
Canada

Stibo Systems Sarl,
Schweiz

Stibo Systems
Mexico

Stibo Systems
España, Spanien

Stibo Systems India
Pvt. Ltd., Indien

Sti bo Systems
Healthcare Inc., USA

Stibo Systems Do Brasil
Com. De s oftware Ltda.,
Brasilien

Stibo Systems Asia
Ltd., Hong Kong

Stibo Systems
Japan, Japan

Stibo Systems Korea
Ltd., South Korea

Stibo Systems Hong
Kong Ltd., Hong
Kong

Stibo Systems China
Ltd., Hong Kong
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STIBO-FONDEN
Årsrapport 2021/22

Årsregnskab 1. maj – 30. april
Noter
Nærtstående parter (fortsat)
Moderfonden
Fondens nærtstående parter omfatter fondsbestyrelsen samt Stibo Holding A/S–koncernen. Der har udover bestyrelseshonorar til fondsbestyrelsen (481 t.kr.) og renteindtægter fra Stibo Holding A/S
(41 t.kr.) ikke været transaktioner med nærtstående parter.
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