Bilag 2

11. maj 2021

Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b
Note 3 til årsrapporten for 2020
1. Retsgrundlag
1.1. Hvad skal fonden redegøre for
Det følger af årsregnskabslovens § 77 b, stk. 1, at fonde, som er omfattet af erhvervsfondsloven i
ledelsesberetningen eller i noterne til årsrapporten skal medtage en redegørelse for fondens
uddelingspolitik. Fonden skal som en del af redegørelsen tillige oplyse, hvilke hovedkategorier af
modtagere bestyrelsen i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til de
enkelte hovedkategorier.

1.2. Hvor skal redegørelsen fremgå
Erhvervsstyrelsen er i henhold til årsregnskabslovens § 77 b, stk. 2, bemyndiget til at fastsætte, at
fondens redegørelse om uddelingspolitik og uddelingerne ikke skal medtages i ledelsesberetningen
eller årsrapportens noter, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens
hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Erhvervsstyrelsen har endvidere adgang til at
fastsætter nærmere regler om bl.a. opdatering af oplysningerne på hjemmesiden.
Styrelsen har i medfør af denne bestemmelse fastsat nærmere regler i en bekendtgørelse 1. Bl.a. er det
i denne fastsat, at det i noterne i årsrapporten skal fremgå, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin
redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside 2.
1.3. Hvor er Iværksætterfondens redegørelse om uddelingspolitik tilgængelig
Redegørelsen udgør en bestanddel af iværksætterfondens årsrapport for 2020 – årsrapportens note 3
og udgøres af nærværende bilag 2. Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens
§ 77 b, er tilgængelig på fondens hjemmeside www.samsoe.dk/fond

1

Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2016 om offentliggørelse af en række oplysninger efter årsregnskabsloven.
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Bekendtgørelsens § 8.
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2. Konkrete forhold vedrørende 2020
2.1. Fondens uddelingspolitik3
Samsø Iværksætterfonds formål er bl.a. at finansiere igangsættende foranstaltninger, foretage
indledende undersøgelser og tage nye initiativer med henblik på forædling af fødevarer, baseret på
råvarer produceret på Samsø.
Samsø Iværksætterfond kan anvende fondens midler i overensstemmelse med vedtægternes § 2.
Fonden yder lån, støtte og anden bistand til iværksættere, som på baggrund af ansøgning samt andre
oplysninger, herunder oplysninger indhentet af Fonden selv, forventes at kunne bidrage til
udviklingen af erhvervslivet i Samsø Kommune.
Det er et væsentligt kriterium, at der er tale om bæredygtige og økonomisk solide virksomheder,
som efter fondens vurdering har potentiale til at skabe vækst til gavn for Samsø Kommune.
Der ydes ikke lån, støtte og anden bistand til iværksættere som ikke opfylder dette kriterium.
Opdeling i hovedkategorier:
•
•
•
•
•

Turisterhverv
Fødevarer
Restaurationsvirksomhed
Håndværksvirksomhed
Øvrig virksomhed

Et lån bevilges med personlig hæftelse, og skal anvendes inden for en frist på 8 måneder fra
bevillingsdato. Dokumentation for anvendelse fremsendes til fondens sekretariat.
Bevilges tilsagn om lån på vilkår, vil lånet først blive udbetalt når ansøger har opfyldt de fastsatte
vilkår. I denne situation er der en frist på 8 måneder fra bevillingsdato for opfyldelse af fremsatte
vilkår.
I lyset af den nylige revision af kriterierne i 2015 samt den i 2019 vedtagne præcisering af vilkår for
tidsrum for udnyttelse af et bevilget lån eller for tilsagn om lån, har bestyrelsen ikke fundet grundlag
for i 2020 at justere sin uddelingspolitik, hvorved bemærkes, at denne også grundlæggende fastlægges
ud fra fondsformålet.
2.2. Hovedkategorier af modtagere, der er foretaget uddelinger til i regnskabsåret 2020
Fonden har ydet lån i 2020 til virksomheder tilhørende nedenstående hovedkategorier.
•
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Fødevarer - 2 lån

Jf. anbefalingerne om god fondsledelse pkt. 2.2.1.
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2.3. Størrelsen af uddelingerne til de enkelte hovedkategorier
•

Fødevarer

4

Lån 1 - 75.000 kr.
Lån 2 - 75.000 kr.

Lånene er ydet med tre års afdragsfrihed, hvorefter debitor har valget mellem fuld indfrielse, kvartalsvis tilbagebetaling
af 10.000 uden rentetilskrivning og endelig mulighed for at afdrage 5.000 kr. pr. kvartal med 4% forrentning p.a., der
tilskrives og opkræves pr. kvartal.
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