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Bestyrelsens påtegning
Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2008 for 15. juni Fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsrappoiien giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stillng pr. 31.december 2008 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov.

Efterstående årsrapport 2008, der udviser et resultat før donationer på DKK 1.421.953 og en egenkapital på DKK 24.107.596 godkendes.

København, den 27. april 2009

Administrator

Niels Heering

Godkendt på mødet den

I

/

2009

Fondsbestyrelsen

Helene Kähler Bjeiiiier

Niels

Heering

Hans Jørgen Rasmusen
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Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i 15. juni Fonden
Vi har revideret årsrapporteii for 15. juni Foiiden for regnskabsåret l. januar - 31. december 2008
omfattende bestyrelsens påtegning, bestyrelsens beretning, anvendt regiiskabspraksis, resultatopgørelse, balaiice og iioter. Årsrappoiien aflægges efter deii danske årsregnskabslov.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrappoii, der giver et retviseiide bilede i
overeiisstemmelse med deii daii
ske årsregiiskabslov. Dette ansvar omfàtter udfol1niiiiig, implementeriiig og opretholdelse afiiiterne koiitroller, der er relevaiite for at udarbejde og aflægge en
årsrapport, der giver et retviseiide bilede uden væseiitlig fejlinformation, uanset om fejliiifol1nationeii skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en heiisigtsmæssig regnskab

s-

praksis og udøvelse af regiiskabsmæssige SkØll, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
V ores ansvar er at udtrykke en koiiklusioii om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har
udføii vores revision i overeiisstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opiiå
høj grad af sikkerhed for, at årsrappOlien ikke indeholder væsentlig fejlinfol1natioii.

revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsrappOlien. De valgte handlinger afhæiiger af revisors vurderiiig, herunder vurderingen
af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejL. Ved denne iisikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevaiite for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retviseiide bil-

lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæiidighederne,
virksomhedens interne
kontroL. En revision omfatter endvidere stilingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurmen ikkemecl det forniål at udtrykke eii konklusion om effektiviteten af

deriiig af den samlede præsentation af årsrappoiien.
Det er vores opfàttelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelif,r1 og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

PRICEWATfRrlousE(mPERSI
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Den uafhængige revisors påtegning
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrappoiien giver et retvisende bilede af fondeiis aktiver, passiver og
finansielle stiling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foiidens aktiviteter for regnskabsåret 1. j aiiuar - 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov .

Holbæk, den 27. april 2009

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsakti eselskab

Lars Søiidergaard

statsautoriseret revisor
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Fondsoplysninger
Fonden

15. juiii Fonden
c/o Advokat Niels Heering
H.C. Andersens Boulevard 12

1553 København V
Telefon: 33 41 41 41

Telefax: 33 41 41 33
Regnskabsår:
Hjemstedskommune:

1. januar - 3 i. december

Frederiksberg kommune

Administrator

Advokat Niels Heering

Revision

Pri cewaterhouseCoopers
Ahlgade 63

4300 Holbæk
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Ledelsens beretning
Fondeiis fonuål er at virke til gavn for det danske samfuiid ved, alt efter fondsbestyrelseiis iiæl1nere
bestemmelse,
a) at støtte kUllSt og kulturelle fOl1nål

b) at støtte forskiiing og uddannelse
c) at støtte humanitære og sociale fOl1nål

d) at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauiia
agtinteresser og på den andeii side hensynet til dyrene i iiaturen, med tilbørlig heiisyiitageii til beg-

e) at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balaiice mellem på deii ene side j

ge iiiteresser.

Foiidens disponible kapital er aiivendt således:

Disponibel kapital overføii fra sidste regiiskabsår
Årets resultat før donatioiier

479.560
1.421.953

Til disposition

1.901.513

Doiiatioiier
Overføii til dispoiiibel kapital

1.111.000
790.513

Disponeret

1.901.513

lJICEWATfRrlousE(mPERSI
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Regnskabspraksis
Regnslmbsgrundlag
ÅrsrapPOlieii aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
ÅrsrappOlieii er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregåeiide år.

ResuJtatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter reiiteiiidtægter fra obligationsbeholdiiing og bankiiideståeiider. Renteindtægter af obligationsbeholdiiing indgår med årets beregnede renter.

Udgifter
Udgifter omfatter administrationsudgifter.

Balancen
Obligationer er optaget til den noterede kurs på statustidspunktet.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på de bundne værdipapirer er overført til deii
bundne fondskapital (reservekapital).

Bevilgede, ikke uddelte donationer er opført under passiver.
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Resultatopgørelse L. januar - 31. december
Note

2008

2007

1.669.765
78.715
O

1.497.400
28.195
1.500

1.748.480

1.527.095

Depot- og forvaltningsafgift
Revision og regnskabsmæssig assistance
Administrationsvederlag
Juridisk assistaiice
B estyrelseshoiiorar
Website
Gebyrer
Diverse

31.497
40.000
100.000

22.190
34.250

Adminis trationsudgifter

Obligationsreiiter
Bankrenter
Godtgørelse SKAT

1

Indtægter

Skat af årets resultat

Årets resultat før donationer

lJICEWATERHOUSE(CXPERSI

75.000
3.750
75.537

172.795
75.000
53.486
32.275

743

O

326.527

452.496

1.421.953

1.074.599

O

O

1.421.953

1.074.599

O

Resultat før donationer og skat
4

62.5 00

7

Balance 31. december

Aktiver
Note

2008

2007

Ob ligationer

L

23.1 10.547

Kontante midler

..
.)

206.536

25.356.759
2.081.732

23.317.083

27.438.491

Klientkonti hos advokat

432.552
311.016
107.455

433.821
563.014
9.341

Disponible aktiver

851.023

1.006.176

24.168.106

28.444.667

Bundne aktiver
Periodiserede reiiter
Kontante midler

Aktiver i alt
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Balance 31. december

Passiver
Note
Gmndkapital

2007

2008

Disponibel kapital

23.317.083
790.513

27.438.491
479.560

Egenkapital

24.107.596

27.918.051

Skyldig A-skat
Skyldige omkostninger

2

O

47.400
25.000
454.216

Kortfristede gældsforpligtelser

60.510

526.616

Gældsforpligtelser

60.510

526.616

24.168.106

28.444.667

Skyldige donationer

Passiver i alt

lJICEWA-TRrlOUSE(CXPERSI
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N oter til årsrapporten
L Danske obligationer
Nominel

Kurs

5,0% Realkredit Danmark 23 DS 203813.157.547

96,71

6,0% Nykredit 73D 2038 OA 8.456.324

99,59

M-Real Coi1J. Multicon 2006/2013 O
8,625 Nxp Bv/Nxp Funding s.Wi 2015 2.535.244
7,8751neos Group Hldg.Reg 2016 2.609.810
4,75 ISS Global

2003/2010 1.601.879
28.360.804

Kursværdi

Renter

12.724.007
8.421.230

233.651
1.291.515

572.974
508.017
98.337
218.326
202.344
69.767

23.110.547

1.669.765

O

17,37
8,96
80,625

440.144

2008 2007
2 Grundkapital

Saldo pr. l. januar
Årets urealiserede kursregulering

Årets realiserede kursgevinst

PRfCEWATfRrlOUSE(WPERS i

27.438.491
-3.368.438
-752.970

29.090.949
-1.219.871
-432.587

23.317.083

27.438.491

lO

Noter til årsrapporten
3 Grundkapitalregnskab
Bunden ej

kontant
grundkapital

Saldo pr. l. januar
Omregning fì-emmed valuta til DKK
Udtrukne obligationer
Købte obligationer

Bunden
kontant
grundkapital

20.791.302
6.166.054
-2.198.431
3.601.879

1.485.574
-3.360.770

28.360.804

206.536

2.081.732
O

der specificeres således:

Obligationer
Bankindestående

(JICEWATERrlOUSE(PERS ri

28.360.804

o

O

206.536

28.360.804

206.536
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Noter til årsrapporten
DKK
4 Skattepligtig indkomst

Resultat før fondsskat

1.421.953

Realiseret kurstab
Bundfì'adrag

-752.970
-25.000
643.983

Årets uddelinüer
'=

1. 111. 000

Fradragsberettigede uddelinger
Hensat til almennyttige formål

LI L 1.000

l. januar

Hensat til almennyttige fOl1nål 3 l. december

Konsolideiingsfradrag, 25% af uddelinger til almennyttige
og almenvelgørende formål DKK 1.111.000
Samlet fradrag for uddelinger og hensættelser

O

O

277.750

Bundfì'adrag, max. svarende til uddelinger og hensættelser

1.388.750
-25.000

Nettofhdrag for uddelinger

1.363.750

Skattepligtig indkomst

1.363.750

-719.767

Fondsskat, 25% afDKK O

O

Hensættelse til almennyttige formål:

Hensættelse l. januar 2008
Anvendt i 2008

O
O

O

Hensat i 2008

O

Hensat pr. 31. december 2008

O

c; \pa Ltmp

ii) 5, juni./ónden \årskonto 2008\rapporier\fârsrappon 2008 wlde/.xls)noterjku/doc
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