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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 20. maj 2021

Bestyrelse

Erik Mohr Mersing
formand

Frank Ricard Andersen

Jørgen Rosenlund Nielsen
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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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Heinrich og Laurine Jessens Fond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
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 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 grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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
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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 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 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 regnskabet 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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 20. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Wraae Holm
statsautoriseret revisor
mne30141

Helle Rugaard
statsautoriseret revisor
mne15125
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Generelle oplysninger om fonden
Fonden

Heinrich og Laurine Jessens Fond
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
E-mail: info@heinrichoglaurinejessensfond.dk
Hjemmeside: www.heinrichoglaurinejessensfond.dk
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 Ricard 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 HLJ 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 2020 udviser et overskud på DKK 21.968.112, og fondens balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på DKK 400.729.377.
Den globale spredning af Corona-virussen Covid-19 skabte i begyndelsen af 2020 stor usikkerhed om
påvirkningen af aktiemarkederne. Aktiemarkederne har dog oplevet kursstigninger i 2020 og selskabets
børsnoterede værdipapirer er steget. Ledelsen overvåger løbende situationen. Der er ikke indtruffet
efterfølgende begivenheder.
Årets resultat fra den erhvervsmæssige aktivitet, der vedrører dattervirksomheden HLJ Industri A/S,
udgør for regnskabsåret 2020 DKK 20.308.971 (2019: DKK 52.935.077).
Årets resultat fra den ikke-erhvervsmæssige aktivitet udgør for regnskabsåret 2020 DKK 1.729.249 (2019:
DKK 8.005.750). Året er navnlig påvirket af kursreguleringer på værdipapirer.
Årets resultat kan specificeres således:
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Ledelsesberetning
2020

2019

DKK

DKK

Årets resultat af erhvervsmæssige aktiviteter
Årets resultat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter

25.794.954
1.729.249

52.935.077
8.005.750

Årets resultat før skat

27.524.203

60.940.827

1.288.378

1.380.123

-40.715

-16.287

-1.461.318

-1.358.629

-410.000

-410.000

-623.655

-404.793

Kursreguleringer

2.352.904

8.410.543

Ordinært resultat før skat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter

1.729.249

8.005.750

Årets resultat af ikke-erhvervsmæssige aktiviteter incl. Renter:
Renteindtægter og aktieudbytter
Renteudgifter
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

I henhold til fundatsen § 7.3 er der af årets resultat foretaget konsolidering af fondsformuen med DKK
13.147.858.
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Ledelsesberetning
Uddelinger
Der er i årets løb uddelt DKK 7.203.538 (2019: DKK 6.047.430), der efter fondens formål er fordelt
således på hovedkategorier:

2020 TDKK
Kategori 1 – Faste legatydelser til enkeltpersoner
Kategori 2 – Engangshjælp til enkeltpersoner
Kategori 3 – Tilskud til projekter
Specifikation af kategori 3:

690
1.781
4.733

Blinde og Svagsynedes Idrætsforening
Bofællesskabet Solglimt
Boligselskabet Friheden
Børnecancerfonden

12
363
25
291

Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt
Danmarks patientforening for Hovedpineramte
Dansk Blindesamfund

21
95
215

Dansk Folkehjælp
Diakonissestiftelsens Hospice
Fonden Mindsteps Videncenter
Foreningen Børnelejren på Langeland

200
117
150
21

Foreningen Danske Døv-Blinde
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Frelsens Hær
Goldschmidts Musikakademi

100
50
50
70

HandiLejr
Hjerneskadeforeningen
HjernetumorForeningen

55
175
40

Hjerteforeningen
HovedHuset
Joan Søstrene Aahus
Kirkens Korshær

199
30
30
130

Landsforeningen Decibel
MarjattaHjemmenes Støttefond
Organdonation
Patientforeningen Lungekræft

50
400
69
111

Psoriasisforeningen
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed
MSMILfonden

80
280
800

Solstrålen Thy

2019 TDKK
680
1.297
4.070

24
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Ledelsesberetning
Støt Soldater & Pårørende
Svømme- og idrætsforeningen SIM
Vestfyens Ferieklub
Værestedet DRYS IND
Regulering vedr. Tidligere års uddelinger
Uddelinger i alt
Der er i året henlagt følgende til udelingsrammen

2020 TDKK
396
20
50
15
7204
-14
7.190
7.190

2019 TDKK

6.047
-44
6.003
6.003

Uddelingsrammen for det kommende år frem til næste regnskabsaflæggelse blev fastsat til 9 mio. kr.
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Ledelsesberetning
Redegørelse for god fondsledelse
Fonden har taget stilling til anbefalingerne for god fondsledelse, som oplyst på fondets hjemmeside:
http://www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/anbefalinger-om-god-fondsskik/
I relation til anbefaling 2.3.4 & 2.4.1 kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:
Erik Mohr Mersing, formand, f. 1939, indtrådt 1975, kompetence: advokat (jf. fundatsen), øvrige
ledelseshverv: bestyrelsesmedlem for HLJ Industri A/S, medlem af bestyrelsen 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 af bestyrelsen i
HLJ Industri A/S, øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen i Patentrenewal.com ApS.
Frank R. Andersen: f. 1937, indtrådt 1998. kompetence: erhverv (jf. fundatsen), medlem af bestyrelsen i
HLJ 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 2.
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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:
• syge (uanset alder),
• gamle (uanset helbredstilstand),
• personer, hvis økonomiske kår 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).
4. Støtten ydes under tre forskellige former:
•engangshjælp til enkeltpersoner (efter ansøgning),
• vedvarende støtte til enkeltpersoner (efter intern indstilling),
• 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 til lønninger og øvrig administration i organisationerne."
På denne baggrund søger bestyrelsen at målrette projektstøtten til konkrete projekter, der giver umiddelbare fordele til den begunstigede personkreds. Støtten skal bruges til konkrete foranstaltninger inden for
formålet og kan ikke anvendes til dækning af administrative omkostninger mv.
Det tilstræbes, at mindst 2/3 af uddelingerne går til fortrinsgrupperne, og inden for disse har der vist sig et
særligt behov for gruppen syge, da uddelingsbehovet inden for denne gruppe vurderes at være størst.
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Ledelsesberetning
Bestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for justering af uddelingspolitikken som følge af ændrede
støttebehov og andre forhold.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2020

2019

DKK

DKK

Erhvervsmæssig aktivitet:
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

5

20.308.971

52.935.077

20.308.971

52.935.077

Andre eksterne omkostninger

-1.461.318

-1.358.629

Bruttoresultat

-1.461.318

-1.358.629

-410.000

-410.000

-1.871.318

-1.768.629

Resultat af erhvervsmæssig aktivitet

Ikke erhvervsmæssig aktivitet:

Personaleomkostninger

2

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

3.641.709

9.790.753

Finansielle omkostninger

4

-41.142

-16.374

1.729.249

8.005.750

22.038.220

60.940.827

-70.108

-90.297

21.968.112

60.850.530

7.203.538

6.047.430

-13.514

-44.697

Konsolidering af fondsformuen i henhold til fundatsen

7.661.875

61.345.620

Regulering af uddelingsrammen

1.000.000

0

Overført resultat (disponibel kapital)

6.116.213

-6.497.823

21.968.112

60.850.530

Resultat af ikke erhvervsmæssig aktivitet

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Udmøntede uddelinger
Regulering vedr. tidl. års uddelinger
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Kapitalandele i dattervirksomheder (erhvervsmæssig aktivitet)

2019

DKK

DKK

312.317.551

307.008.580

Finansielle anlægsaktiver

312.317.551

307.008.580

Anlægsaktiver

312.317.551

307.008.580

Andre tilgodehavender

399.501

397.738

Periodeafgrænsningsposter

101.065

0

Tilgodehavender

500.566

397.738

86.867.738

76.653.635

1.336.419

2.154.653

88.704.723

79.206.026

401.022.274

386.214.606

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

5

2020

6

14

Balance 31. december
Passiver
Note

Grundkapital (bunden kapital)
Konsolidering af fondsformuen (bunden kapital)

2020

2019

DKK

DKK

1.459.376

1.459.376

380.983.432

373.321.557

Uddelingsrammen

9.000.000

8.000.000

Overført resultat (disponibel kapital)

9.286.569

3.170.356

400.729.377

385.951.289

193.905

214.419

98.992

48.898

Kortfristede gældsforpligtelser

292.897

263.317

Gældsforpligtelser

292.897

263.317

401.022.274

386.214.606

Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Passiver
Begivenheder efter balancedagen

1

Nærtstående parter

7

Anvendt regnskabspraksis

8
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Egenkapitalopgørelse
Konsolidering
af fonds-

Overført

Grundkapital

formuen

(bunden

(bunden

Uddelings-

(disponibel

resultat

kapital)

kapital)

rammen

kapital)

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

2020
Egenkapital 1. januar

1.459.376

373.321.557

8.000.000

3.170.356

385.951.289

Udmøntede uddelinger

0

0

-7.203.538

0

-7.203.538

Regulering vedr. tidl. års uddelinger

0

0

13.514

0

13.514

Årets resultat

0

7.661.875

8.190.024

6.116.213

21.968.112

1.459.376

380.983.432

9.000.000

9.286.569

400.729.377

1.459.376

311.975.937

8.000.000

9.668.179

331.103.492

Udmøntede uddelinger

0

0

-6.047.430

0

-6.047.430

Regulering vedr. tidl. års uddelinger

0

0

44.697

0

44.697

Årets resultat

0

61.345.620

6.002.733

-6.497.823

60.850.530

1.459.376

373.321.557

8.000.000

3.170.356

385.951.289

Egenkapital 31. december
2019
Egenkapital 1. januar

Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet
1

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Det er ledelsens vurdering, at den nuværende situation, i relation til virusudbruddet af COVID-19, ikke
i et væsentlig omfang har indflydelse på fondens aktiviteter og drift i 2020 og 2021. Ledelsen overvåger løbende
situationen.

2

Personaleomkostninger

2020

2019

DKK

DKK

Lønninger

410.000

410.000

410.000

410.000

Vederlag til kommiteret

150.000

150.000

Bestyrelse

260.000

260.000

410.000

410.000

0

0

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Navn
Bestyrelseshonorar fra
Heinrich og Laurine Jessens
Fond
Kommiteret I Heinrich og
Laurine Jessens Fond
Bestyrelseshonorar fra HLJ
Industri A/S
Direktionsvederlag i HLJ
Industri A/S
I alt

Erik
Mohr
Mersing

Frank R.
Andersen

Jørgen
Rosenlund
Nielsen

Martin
Krøll

Jens
Munk
Plum

Per
Hedeman

I alt

110.000

75.000

75.000

0

0

0

260.000

0

0

0

150.000

0

0

150.000

85.000

85.000

85.000

0

125.000

0

380.000

0

0

0

0

0

300.000

300.000

195.000

160.000

160.000

150.000

125.000

300.000

1.090.000

Vedrørende Jens Munk Plum henvises endvidere til note 7 om nærtstående parter for vederlag udbetalt til
Kromann Reumert.
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3

4

2020

2019

DKK

DKK

Renteindtægter og aktieudbytte

1.288.378

1.380.123

Avance samt kursreguleringer værdipapirer

2.353.331

8.410.630

3.641.709

9.790.753

40.715

16.287

427

87

41.142

16.374

307.008.580

254.073.503

20.308.971

52.935.077

Modtaget udbytte i året - overført til fri kapital

-15.000.000

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

312.317.551

307.008.580

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteudgifter
Tab samt kursreguleringer værdipapirer

5

Kapitalandele i dattervirksomheder
Indestående 1. januar
Årets resultat i HLJ Industri A/S

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn
HLJ Industri A/S

Hjemsted
København

Selskabskapital
14.840.000

Stemme- og
ejerandel
100%

Egenkapital
Årets resultat
312.317.551
20.308.971
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6

Værdipapirer
Aktier

2020

2019

DKK

DKK

34.927.258

28.548.730

51.940.480

48.104.905

86.867.738

76.653.635

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger

Ændring i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen som urealiseret kursgevinst, udgør i DKK 2.905.984 på
aktier og DKK 188.547 på obligationer.

7

Nærtstående parter
Grundlag
Øvrige nærtstående parter
Heinrich & Laurine Jessens Fonds nærstående parter

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

omfatter følgende:

Laurine Jessens Fond

Transaktioner

Fonden har i årets løb indhentet juridisk assistance hos Kromann Reumert for TDKK 0 samt administration og
sekretærassistance for TDKK 470 og assistance med administration af digitaliseringsprojekt for TDKK 36, hvoraf
der på balancedagen samlet udestår TDKK 128, som forfalder i 2021.
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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8

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Heinrich og Laurine Jessens Fond for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 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 2020 er aflagt i DKK.
Opdeling i erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig aktivitet
Med henblik på opfyldelse af bestemmelsen i ÅRL § 19, stk. 3 er resultatopgørelsen opdelt i to afsnit, hvor
det ene beskriver resultatet af den erhvervsmæssige virksomhed og det andet det ikke-erhvervsmæssige resultat.
På tilsvarende måde er balanceposterne benævnt, såfremt de kan henføres til den erhvervsmæssige aktivitet.
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 værdireguleringer 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 afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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 forpligtelser 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.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Omregning af fremmed 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 resultatopgørelsen som en finansiel post.
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 indregnes 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 af kapitalandele 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 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

21

Noter til årsregnskabet
8
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vil ifalde skattepligt i fremtiden.

Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel
af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.
Reguleringen af kapitalandele i dattervirksomheden føres under egenkapitalens post "konsolidering af
fondsformuen" (bunden).
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende blandt andet forsikringspræmier mv.
Værdipapirer
Værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.
Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital indskudt af stifter, samt efterfølgende
tilførsler i form af gaver, arv og bidrag, fondens egen konsolidering i henhold til resultatdisponering, samt
kursreguleringer af værdipapirer m.v. i de bundne aktiver.
Fondens disponible kapital består af henlæggelser til senere uddeling samt overført resultat i henhold til
resultatdisponeringen.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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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 overfor 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 uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis
til hensættelser vedrørende uddelinger.
Hensættelser vedrørende uddelinger
For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af én 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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