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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016 for Heinrich og Laurine Jessens Fond. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning 
en omhandler. 

) København, den 23. maj 2017 

,JI!Jfj.;ng 
formand I 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Heinrich og Laurine Jessens Fond og fondsmyndigheden 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Heinrich og Laurine Jessens Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis 
("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige 
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere beskrevet i re 
visionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af fonden 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 grund 
lag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarligfor ledelsesberetningen. 

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

J 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin 
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ 
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel 
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel 
ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på grund 
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativend at gøre dette. 

) 
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma 
tion, 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 fejlog kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

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 regnskabet, 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 afbesvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor 
mation forårsaget affejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude 
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions 
handlinger, 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 regn 
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for 
bundet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysnin 
gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place 
ring af revisionen samt betydelige revisionsrnæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hellerup, den 23. maj 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 771231 

~~ 
statsautoriseret revisor 

) 
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Generelle oplysninger om fonden 

Fonden Heinrich og Laurine Jessens Fond 
c/o Kromann Reumert 
Sundkrogsgade 5 
2100 København ø 

CVR-nr.: 25 22 69 17 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: København 

Administrator Advokat Jens Munk Plum 
Kromann Reumert 

) 

Bestyrelse Erik Mohr Mersing, formand 
Frank R. Andersen 
Jørgen Rosenlund Nielsen 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 

) 
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Ledelsesberetning 

Fondens formål 

Erhvervsmæssige formål 

Fondens erhvervsmæssige virksomhed vedrører dattervirksomheden HU Industri A/S. 

Ikke-erhvervsmæssige formål 

) 

Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med fundatsen samt forvaltning af fondens 
midler. 
Fundatsens formål er at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Inden for denne 
ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres 
opdragelse og stilling i øvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder 
inden for organisationer m.m., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer. 

Udvikling i året 

Fondens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 31.649.758, og fondens balance pr. 31. 
december 2016 udviser en egenkapital på DKK 334.679.815. 

Årets resultat fra den erhvervsmæssige aktivitet, der vedrører dattervirksomheden HU Industri A/S, 
udgør for regnskabsåret 2016 DKK 30-423.666 (2015: DKK 25-425-423). 

Årets resultat fra den ikke-erhvervsmæssige aktivitet udgør for regnskabsåret 2016 DKK 1.226.092 (2015: 
DKK -85.125). Årets resultat er påvirket af kursreguleringer på værdipapirer. 

Årets resultat kan specificeres således: 

Arets resultat af erhvervsmæssige aktiviteter før renter 

Arets resultat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter før renter 

Finansielle indtægter, netto 

Arets resultat 

2016 2015 
DKK DKK 

30.423.666 25.425.423 

-1.418.610 -1.190.823 

2.644.702 1.105.698 

31.649.758 25.340.298 

) 

Arets resultat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter ind renter: 

Kursreguleringer 

2.238.750 3.159.778 
-1.083.610 -780.823 
-335.000 -410.000 
820.140 1.968.955 
405.952 -2.054.080 

1.226.092 -85.125 

Renteindtægter 
Andre eksterne omkostninger 
Personaleomkostninger 

Ordinært resultat før skat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter 

I henhold til fundatsen § 7.3 er der af årets resultat foretaget 
konsolidering af fondsformuen med DKK 22.829.618. 
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Ledelsesberetning 

Redegørelse for god fondsledelse 

Fonden har taget stilling til anbefalingerne for god fondsledelse, som oplyst på fondets hjemmeside: 
www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/wp-content/ uploads/zo 16/04/ God_fondsledels. pdf 

I relation til anbefaling 2.3-4 kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer: 

Erik Mohr Mersing, formand, f. 1939, indtrådt 1975, kompetence: advokat (jf. fundatsen), øvrige 
ledelseshverv: formand for bestyrelsen for HU Industri A/S, medlem afbestyrelsen for Rudolph Als 
Fondet og medlem af bestyrelsen og direktør for Rudolph Als A/S. 

) 
Jørgen Rosenlund Nielsen: f. 1956, indtrådt 1994, kompetence: erhverv/advokat, medlem afbestyrelsen i 
HU Industri A/S. 

Frank R. Andersen: f. 1937, indtrådt 1998. kompetence: erhverv (jf. fundatsen), medlem afbestyrelsen i 
HU Industri A/S. 

Bestyrelsens medlemmer er valgt i overensstemmelse med fondets fundats, der ikke indeholder 
bestemmelser om valgperioder, genvalg og myndighedsudpegning. 

Vedrørende aflønning af bestyrelsen henvises til note 1. 

) 
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Ledelsesberetning 

Redegørelse for uddelingspolitik 

1. Fondets formål er ifølge Fundatsens punkt 4: 

" at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Indenfor denne ramme skal 
personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og 
stilling i øvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder inden for 
organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer." 

2. Formålet er således at støtte mennesker, der må anses for "værdige og trængende". Inden for denne 
ramme gælder der ingen begrænsninger med hensyn til hvilke typer af trængende, der kan ydes støtte til. 
Tre grupper har dog fortrinsret. Det gælder: 

o syge (uanset alder), 
o gamle (uanset helbredstilstand), 
o personer, hvis økonomiske vilkår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt (herefter benævnt 
"tilbagegangsramte "). 

3. Fondets uddelingspolitik må derfor have fokus på de tre fortrinsgrupper (syge, gamle og 
tilbagegangsramte), men uddelingspolitikken omfatter også andre værdige og trængende (sociale). Det 
tilstræbes, at mindst 2/3 af uddelingerne går til fortrinsgrupperne og inden for disse er der særlig fokus på 
gruppen syge. 

4. Støtten ydes under tre forskellige former: 

-engangshjælp til enkeltpersoner (efter ansøgning), 
o vedvarende støtte til enkeltpersoner (efter intern indstilling), 
o støtte til projekter (efter ansøgning). 

) 5. Muligheden for projektstøtte blev indført ved en ændring af fundatsen i 1997. I den forbindelse anførte 
fondsmyndigheden: 

"Vi kan tillade ændringerne under forudsætning af, at den hjælp, der uddeles til støtte til projekter, 
herunder inden for organisationer m.v., ikke anvendes til administrationsomkostninger, men derimod 
ubeskåret går til den i formålet begunstigede personkreds." .... 

"Med den valgte formulering har Civilretsdirektoratet ønsket at tilkendegive, at den hjælp, der uddeles til 
støtte til projekter, herunder inden for organisationer, primært anvendes til den i formålet nævnte 
personkreds og ikke bruges tillønninger og øvrig administration i organisationerne." 

På denne baggrund søger bestyrelsen at målrette projektstøtten til konkrete projekter, der giver umiddel 
bare fordele til den begunstigede personkreds. Støtten skal bruges til konkrete foranstaltninger inden for 
formålet og kan ikke anvendes til dækning af administrative omkostninger mv. 
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Ledelsesberetning 

Uddelinger 

Der er i årets løb uddelt DKK 5.229.862 (2015: DKK 4.762.635), der efter fondens formål er fordelt således 

på hovedkategorier: 

2016 
TDKK 

Kategori 1 - Faste legatydelser til enkeltpersoner 670 
Kategori 2 - Engangshjælp til enkeltpersoner 1.060 
Kategori 3 - Tilskud til projekter 
Dansk Landsforening for Hals- og Mundhule opererede 50 
K/U - Patientforeningen Krædt I Underlivet 100 
Foreningen for kræftbehandlede med senfølger 220 
Foreningen Hjernebarnet 175 
Dansk Fibromyalgi - Forening 113 
Kirkens Korshær 49 
Boligselskabet Friheden, beboerrådgivning 85 
Dansk Epilepsiforening 125 
Familier med kræftramte børn 91 
Danske Døves Landsforening 20 
Foreningen Danske DøvBlinde 140 
Muskelsvindfonden 100 
Alzheimerforeningen 131 
Hjerteforeningen 200 
Foreningen Cancerramte Børn 100 
Patientforeningen Lungekræft 72 
PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen 75 
Make-A-Wish 0nskefonden Danmark 20 
New Age Curling Fyn 40 
Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forening 125 
Dansk Brystkræft Organisation 60 
Kvindekrisecenter Bornholm 10 
Byggeforeningen af 1933 120 
Frelsens Hærs Krisecenter 25 
Hjernetumorforeningen 34 

) Foreningen til støtte for Mødre og børn 20 
Kofoeds Skole 25 
Aktivitetshuset 25 
Samvirkende Menighedsplejer 15 
Avedøre Stationsby Syd, beboerrådgivning 20 
Beboerrådgivning i Tåstrupgård 20 
Scnlerosetorentnqen 200 
Julemærkefonden 378 
Dansk Myelomatose Forening 162 
Skrillingeskolen 25 
Baunegård Grupperne og Baunegård Skolen 30 
Cystisk Fibroseforeningen 100 
Børn, Unge % Sorg Behandlings og Forskningscenter 200 3.500 

5.230 
Regulering vedrørende tidligere års uddelinger -1.962 
Uddelinger i alt 3.268 

pwc 

2015 
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580 
987 

3.206 
4.773 

-10 
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Ledelsesberetning 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års 
rapporten. 

) 

) 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
Note 2016 2015 

DKK DKK 

Erhvervsmæssig aktivitet: 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 30.423.666 25.425.423 

Resultat af erhvervsmæssig aktivitet 30.423.666 25.425.423 

Ikke erhvervsmæssig aktivitet: 

) Andre eksterne omkostninger -1.083.610 -780.823 

Bruttoresultat -1.083.610 -780.823 

Personaleomkostninger -335.000 -410.000 

Resultat før finansielle poster -1.418.610 . -1.190.823 

Finansielle indtægter 2 2.644.702 3.159.778 

Finansielle omkostninger 3 O -2.054.080 

Resultat af ikke erhvervsmæssig aktivitet 1.226.092 -85.125 

Resultat før skat 31.649.758 25.340.298 

Skat af årets resultat O O 

Arets resultat 31.649.758 25.340.298 

) 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Udmøntede uddelinger 5.229.862 4.762.635 

Regulering vedrørende tidligere års uddelinger -1.961.446 O 
Konsolidering af fondsformuen i henhold til fundatsen 22.829.618 15.371.344 

Regulering af uddelingsrammen 3.268.416 1.000.000 

Overført resultat (disponibel kapital) 5.551.724 8.968.954 

31.649.758 25.340.298 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2016 2015 
DKK DKK 

Kapitalandele i dattervirksomheder (erhvervsmæssig aktivitet) 4 255.300.073 232.876.407 

Finansielle anlægsaktiver 255.300.073 232.876.407 

Anlægsaktiver 255.300.073 232.876.407 

Andre tilgodehavender 920.111 1.328.478 

Tilgodehavender 920.111 1.328.478 

Værdipapirer 5 74.453.599 71.024.489 

Likvide beholdninger 6.208.727 1.252.670 

Omsætningsaktiver 81.582.437 73.605.637 

Aktiver 336.882.510 306.482.044 

) 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2016 2015 
DKK DKK 

Grundkapital (bunden kapital) 1.459.376 1.459.376 

Konsolidering af fondsformuen (bunden kapital) 312.762.925 289.933.306 

Uddelingsrammen 7.000.000 7.000.000 

Overført resultat (disponibel kapital) 13.457.514 7.905.790 

Egenkapital 6 334.679.815 306.298.472 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 125.179 91.922 

) Gæld til tilknyttede virksomheder 37.038 38.670 

Anden gæld 2.040.478 52.980 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.202.695 183.572 

Gældsforpligtelser 2.202.695 183.572 

Passiver 336.882.510 306.482.044 

Nærtstående parter og ejerforhold 7 

) 
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Noter til årsregnskabet 

2016 2015 
DKK DKK 

1 PersonaleonrukostnUnger 

Lønninger 335.000 410.000 

335.000 410.000 

Heraf udgør vederlag til kommitteret og bestyrelse 335.000 410.000 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere O O 

) Navn Jørgen Jens Per 
Erik Mohr Frank R. Rosenlund Munk Hedeman 
Mersina Andersen Nielsen Plum I alt 

Bestyrelseshonorar fra Heinrich og 
Laurine Jessens Fond 110.000 75.000 75.000 O O 260.000 

Kommiteret i Heinrich og Laurine 
Jessens Fond O 75.000 O O O 75.000 

Bestyrelseshonorar fra HU Industri 
NS 125.000 85.000 85.000 85.000 O 380.000 

Direktionsvederlag i HU Industri 
NS O O O O 300.000 300.000 

I alt 235.000 235.000 160.000 85.000 300.000 1.015.000 

Vedrørende Jens Munk Plum henvises endvidere til note 7 om nærtstående parter for vederlag udbetalt til 

Kromann Reumert. 

2016 2015 
DKK DKK 

2 Finansielle Undtægter 
) 

Renteindtægter og kursgevinster 2.238.750 3.159.778 

Avance samt kursreguleringer værdipapirer 405.952 O 

2.644.702 3.159.778 

3 Finansielle omkostninger 

Tab samt kursreguleringer værdipapirer O 2.054.080 

O 2.054.080 
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N oter til årsregnskabet 

2016 2015 
DKK DKK 

4 Kapitalandele i dattervirksomheder 

Indestående 1. januar 232.876.407 215.450.984 
Arets resultat i HU Industri A/S 30.423.666 25.425.423 
Modtaget udbytte i året - overført til fri kapital -8.000.000 -8.000.000 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 255.300.073 232.876.407 

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: 

) 
Stemme- og 

Navn Hjemsted Selskabskapital ejerandel ------------------------------ ----------- HU Industri AIS København 14.840.000 100% 
Egenkapital 
255.300.073 

Arets resultat 
30.615.902 

255.300.073 30.615.902 

5 Værdipapirer 

Obligationer og obligationsbaserede investerings 
foreninger 74.453.599 

74.453.599 

71.024.489 

71.024.489 
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Noter til årsregnskabet 

6 Egenkapital 
Konsolidering 

af fonds- Overført 
Grundkapital formuen resultat 

(bunden (bunden Uddelings- (disponibel 
kapital) kapital) rammen kapital) I alt 
DKK DKK DKK DKK DKK 

2016 

Egenkapital 1. januar 1.459.376 289.933.307 7.000.000 7.905.790 306.298.473 

Udmøntede uddelinger O O -5.229.862 O -5.229.862 

Regulering vedrørende tidligere års 

uddelinger O O 1.961.446 O 1.961.446 

Arets resultat O 22.829.618 3.268.416 5.551.724 31.649.758 

Egenkapital 31. december 1.459.376 312.762.925 7.000.000 13.457.514 334.679.815 

2015 

Egenkapital 1. januar 1.459.376 274.561.962 6.000.000 3.699.471 285.720.809 

Udmøntede uddelinger O O -4.762.635 O -4.762.635 

Arets resultat O 15.371.344 5.762.635 4.206.319 25.340.298 

Egenkapital31. december 1.459.376 289.933.306 7.000.000 7.905.790 306.298.472 

har udviklet sig således: 

2016 2015 2014 2013 2012 
DKK DKK DKK DKK DKK 

Grundkapital (bunden 

kapital) 1. januar 1.459.376 1.459.376 300.000 300.000 300.ocio 
Kapitalforhøjelse O O 1.159.376 O O 

) Kapitalnedsættelse O O O O O 

Grundkapital (bunden 
kapital) 31. december 1.459.376 1.459.376 1.459.376 300.000 300.000 

Kapitalforhøjelsen i 2014 vedrører sammenlægningen med Grosserer Hans Jensenius William 
Jeppesen og hustru Mathilde Emilie, født Heuckendorff's legat for værdige trængende. 
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) 

Noter til årsregnskabet 

7 N ærtstående parter og ejerforhold 

Grundlag 

Øvrige nærtstående parter 

Heinrich & Laurine Jessens Fonds nærstående parter 

omfatter følgende: 

HJL Industri A/S, som ejes 100% af Heinrich & 
Laurine Jessens Fond 

Transaktioner 
) 

Fonden har i årets løb indhentet juridisk assistance hos Kromann Reumert for TDKK 199 samt administration og 

sekretærassistance for TDKK 376 hvoraf der på balancedagen samlet udestår TDKK 78, som forfalder i 2017. 

Herudover har der ikke i årets løb bortset fra normalt ledelsesvederlag været gennemført transaktioner med 

bestyrelse, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter, ligesom der ikke på balancedagen er 

mellemværender med parterne. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Heinrich og Laurine Jessens Fond for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med års 
regnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse 
c. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK. 

Koncernregnskab 

) Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab. 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af 
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs 
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

) 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for 
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Omregning affremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på 
grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop 
gørelsen som en finansiel post. 
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Regnskabspraksis 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs ind 
regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Resultatopgørelsen 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration. 

Personaleomkostninger 

) 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

Resultat afkapitalandele i dattervirksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af 
kapitalandele i dattervirksomheder". 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter samt realiserede og urealiserede kursgevinster 
og- tab vedrørende værdipapirer. 

Skat af årets resultat 

Fondens skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde. Fondsskatten, som består 
af årets aktuelle skat og årets udskudte skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres 
til årets resultat. 

) 
Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at 
fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul, ved i opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst at foretage indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddeling. Den 
skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der 
opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsrapporten, 
idet det ikke anses for værende sandsyligt, at den kommer til beskatning, som følge af, at det er fondens 
hensigt fortsat at uddele alle indtjente gevinster i overensstemmelse med fondens formål. Sådanne 
uddelinger er fradragsberettigede i fondens skattepligtige indkomst og vil således medføre, at fonden ikke 
vil ifalde skattepligt i fremtiden. 
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Regnskabspraksis 

Balancen 
Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens 
regnskabsmæssige indre værdi. 
Reguleringen afkapitalandele i dattervirksomheden føres under egenkapitalens post "konsolidering af 
fondsformuen" (bunden) 

Tilgodehavender 

) 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser. 

Egenkapital 

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser 
samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne. 

Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Uddelinger 

) Udbetalte uddelinger 

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår 
egenkapitalen via resultatdisponeringen. 

Skyldige uddelinger 

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort over 
for modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen og 
indregnes som en gældsforpligtelse. 

Uddelingsrammen 

På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som 
forventes uddelt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelinger 
ne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis 
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Regnskabspraksis 

til hensættelser vedrørende uddelinger. 

Hensættelser vedrørende uddelinger 

For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af en eller flere begivenheders opfyldelse hos 
modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse 
poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger. 

) 
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