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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret i. januar - 31. december 
2018 for 15. Juni Fonden. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2018. 

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

Hørsholm, den n. juni 2019 

Direk 

/ 
Per Voetmann 
adm. direktør 

Bestyrelse 

n tf 
Il. 11 ring 

( ormand  
Je s-C ris ialXvenu-n. < 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i 15. Juni Fonden og fondsmyndigheden 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Vi har revideret årsregnskabet for 15. Juni Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 yderlige-
re 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 grund-
lag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden op-
nået 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser 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 
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 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 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: 

ø Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når 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 fejlin-
formation 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 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 
regnskabsmæssige 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 noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer endvidere med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle be-
tydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den n. juni 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33771231 

 

Anders Storm Hansen 
statsautoriseret revisor 

 

statsautoriseret revisor 
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Generelle oplysninger om fonden 

Fonden 15. Juni Fonden 
Arboretvej 2 

2970 Hørsholm 

Telefon: 4640 oo 42 

CVR-nr.: 15 23 21 02 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Stiftet: 15. juni 1991 
Hjemstedskommune: Hørsholm 

Bestyrelse Helene Kähler Hjenner, formand 
Niels Heering, næstformand 
Jens-Christian Svenning 
Peter Engberg Jensen 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Ledelsesberetning 

1. Hoved- og nøgletal 

Årets resultat 

Bevillinger efter bortfaldi) 

Modtagne ansøgninger, antal 

Gennemsnitlig størrelse 
pr. bevilling 

Antal bevillinger:') 
Små, o - loo t. kr. 

Mellem, 100 - 1.000 t. kr. 

Store, større end 1 million kr. 

I alt 

Sekretariatsomkostninger: 
Pr. bevilling 

Administrationsprocent2) 

Indirekte bevillingsomkostninger i 
forhold til bevillinger3) 

Administrationsomkostninger i 
forhold til bevillinger3) 

Indirekte bevillingsomkostninger 

Administrationsomkostninger 

Omkostninger i alt 

2018 

t kr. 

2017 

t kr. 

2016 

t kr. 

2015 

t kr. 

2014 

t kr. 

55.168 46.172 48.821 37.532 38.917 
32.119 28.969 50.592 33.305 37.563 

888 1.015 1.078 1.042 905 

234 171 226 169 195 

53 72 97 110 92 
82 95 119 79 97 

2 2 7 8 4 
137 169 223 197 193 

38,4 22,0 15,2 18,1 16,8 

17,4% 13,8% 7,4% 11,6% 9,7% 

5,6% 4,4% 2,6% 3,1% 2,2% 

11,8% 9,4% 4,8% 8,5% 7,5% 

1.761 1.301 1.305 1.026 861 
3.806 2.713 2.410 2.866 2.850 

5.567 4.014 3.715 3.892 3.711 

1) I 2017 igangsattes 15. Juni Fondens byggeri i Arboretet, hvilket sammen med højere bevillinger er medvirkende til 
lavere antal bevillinger i 2018. 

2) Beregningen for administrationsprocenten er i regnskabsåret 2018 ændret således at administrationsprocenten er 
udregnet som: Omkostninger i alt i forhold til bevillinger. 

3) Beregningen af nøgletallene er beskrevet i anvendt regnskabspraksis (side 27). 
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2. Formål 

15. Juni Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at virke til gavn for det 
danske samfund ved: 

a) at støtte kunst og kulturelle formål 
b) at støtte forskning og uddannelse 
c) at støtte humanitære og sociale formål 
d) at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna 
e) at medvirke til, at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side 

jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen med tilbørlig hensyntagen til 
begge interesser 

3. Resume 

Byggeriet af Arborethusene har i 2018 fyldt meget for sekretariatet. I august 2018 flyttede sekretariatet ind 
i det nybyggede 15. Juni Fondens Hus og Fonden markerede ibrugtagningen af 15. Juni Fondens Hus og 
Publikumshuset ved en reception i september 2018. 

Nybyggeriet modtog i oktober 2018 en præmiering af de nybyggede Arborethuse for smukt og godt 
byggeri. 

På bestyrelsesmødet den 9. september 2018 blev Jens-Christian Svenning valgt ind i bestyrelsen, i stedet 
for Jette Baagøe. 

I juni 2018 blev sekretariatet væsentligt styrket på naturområdet ved ansættelsen af Steffen Brøgger 
Jensen i en nyoprettet stilling som programchef og i november 2018 blev Rikke Stener Nielsen ansat som 
formidlingsmedarbejder. 

Af hovedtallene fra forrige side fremgår, at 15. Juni Fonden i 2018 har uddelt 32,1 mio. kr.(29,0 mio. 2017) 
137 projekter har modtaget en donation fra Fonden i løbet af beretningsåret, der er fordelt på følgende 
formål: 

• 75 kunst- og kulturprojekter med i alt 18,1 mio. kr. 
• 14 humanitære og sociale projekter med i alt 2,6 mio. kr. 
• 45 naturprojekter med i alt 10,6 mio. kr. 
• 3 jagtprojekter med i alt o,8 mio. kr. 

På de efterfølgende sider er en række af Fondens igangsatte og afsluttede projekter samt fondsaktiviteter i 
øvrigt beskrevet. 
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2% 

4. Ansøgninger og uddelinger 

4.1. Ansøgninger og uddelinger generelt 

I 2018 modtog 15. Juni Fonden i alt 888 ansøgninger inden for bevillingsområderne kunst & kultur, 
humanitære & sociale formål samt natur og balanceret jagt. 137 af ansøgningerne blev støttet med i alt 32,1 
mio. kr. En liste over samtlige støttede projekter offentliggøres på Fondens hjemmeside. 

I opgørelserne i beretningen er det fulde bevilligede beløb medtaget i bevillingsåret, også for projekter, der 
løber over flere år. Bevillingerne er delt op i ovennævnte bevillingsområder. Under hvert bevillingsområde 
er der tillige givet bevillinger til forskning og uddannelsesmæssige formål. 

Ansøgninger 2018 
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Af figur i fremgår, at andelen af støttede projekter i 2018 er relativ større for bevillingsområderne "Natur" 
og "Balanceret jagt". Netop disse to områder har stifterne fremhævet i Fondens vedtægter. 

Uddelinger 2018 

e  Kunst  i  Humanitære Natur Jagt 

Figur 2 

Af figur 2 fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder. 
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Uddelinger 2014-2018 

6% 

10% 

• Kunst • Humanitære Natur Jagt 

Figur 3 

Af figur 3 fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder. Fordelingen 
baserer sig på de samlede bevillinger for perioden 2014 til 2018. 

Bevillingsstørrelser 2018 

8% 

• Små in Mellem NI Store 

Figur 4 

Af figur 4 fremgår den procentvise økonomiske fordeling i beløb mellem "Store", "Mellem" og "Små" 
bevillinger givet i 2018. 

"Store bevillinger" er defineret som større end eller lig med i mio. kr. 
"Mellem bevillinger" er defineret mellem 100 t. kr. og op til i mio. kr. 
"Små bevillinger" er defineret som mindre end 100 t. kr. 
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4.2. Kunst- og kulturprojekter 

I 2018 blev 99 kunst- og kulturprojekter, der har modtaget bevillinger fra 15. Juni Fonden, afsluttet. 

Fondens kunst- og kulturbevillinger har efter Fondens strategi i stort omfang tilgodeset kunst- og 
designområderne. Det afspejler Fondens ønske om at støtte formidling af kunst og kultur, gerne via 
museer og andre formidlingsinstitutioner, der formidler moderne kvalitetskunst — hovedsageligt 
billedkunst og skulpturer. 

Danh Vo: Take My Breath Away 
Det største enkeltprojekt på billedkunstområdet var Statens Museum for Kunsts hovedudstilling: 

Danh Vo: Take My Breath Away. Udstillingen modtog 500 t. kr. fra Fonden. Udstillingen var den til dato 
største retrospektive udstilling med Danh Vo, en af Danmarks største internationale samtidskunstnere. 

Udstillingen blev til i samarbejde med Solomon R. Guggenheim Museum i New York. Det har været vigtigt 
for Fonden på denne måde at bidrage til, at publikum med denne omfattende udstilling har fået et indblik 
i kunstnerens univers og praksis. 

Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab 
I god overensstemmelse med Fondens fokus på kombinationen natur og kultur, fik kunstmuseet Fuglsang 
og en række partnere 425 t. kr. til udstillingen: Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det 
antropocæne landskab. Udstillingen baserede sig på aktuel forskning i forlængelse af en post-doc og et 
ph.d.-forløb. Det antropocæne er tesen om, at menneskets påvirkning af naturen kan aflæses geologisk. 
Udstillingen handlede også om, hvordan vores natursyn — og dermed kunsten — indvirker på og sætter 
konkrete spor i landskabet. Fonden har med glæde støttet udstillingen, der både behandler et vigtigt tema, 
som samler en række kunstmuseer i hele landet i et fælles projekt og som tillige bygger oven på ny 
forskning på området. 

Ansættelse af internationale gæstesangere på Operaen 2019-2022 
På kunstområdet blev desuden i 2018 bevilliget 9,3 mio. kr. til ansættelse af internationale sangere ved 
Operaen på Det Kgl. Teater, således at der i de kommende tre år kan ske en væsentlig udvikling i såvel 
opera som kunstart som Operaens anseelse og internationale renommé. Sangerne skal også være 
undervisere og dermed inspiratorer for Operaens øvrige sangere og for Operaakademiets studerende. Det 
er Fondens hidtil største kulturbevilling. Fonden har ved sin støtte lagt vægt på at medvirke til at opbygge 
Operaens ry og internationale image. Det bidrager samtidig til at øge Operaens attraktionsværdi hos en 
række af verdens bedste kunstnere i genren. Fonden forventer på den måde at sætte varige spor for såvel 
Operaen som kunstartens niveau i Danmark. 

4.2.1. Priser til dimitterede kunstnere og designere 
I 2018 blev der for femte gang afholdt en prisuddeling for unge kunstnere og designere, der har taget 
afgang fra kunstakademier og designskoler i Danmark. Med priserne ønsker Fonden at give 
hædersprismodtagerne et anerkendende skulderklap, samt en økonomisk håndsrækning i håb om, at dette 
kan være med til at åbne døre for disse unge kunstnere på deres fremtidige færd inden for kunst og/eller 
design. To bedømmelsesudvalg for henholdsvis kunst' og design2 har foretaget besigtigelser ved 
afgangsudstillingerne på Charlottenborg Kunsthal, Aarhus Kunsthal, Brandts, Holmen og Koldinghus. 

Modtagere af de uansøgte kunstpriser hver på 40 t. kr.: 
Regitze Karlsen, Det Jyske Kunstakademi 
Banaan Al-Nasser, Det Kgl. Danske Kunstakademi 
Morten Knudsen, Det Kgl. Danske Kunstakademi 

1  Bedømmelsesudvalget for kunst bestod af: Museumsinspektør Anders Kold, billedkunstner Claus 
Carstensen og skribent Mai Misfeldt. 

2  Bedømmelsesudvalget for design bestod af: Museumsdirektør Anne-Louise Sommer, afdelingsleder Tine 
Kjølsen og redaktør og skribent Charlotte Jul. 
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Modtagere af de uansøgte designpriser hver på 40 t. kr.: 
Domantas Smaizys, Det Kgl. Danske Kunstakademi — Designskolen København 
Mette Irmelin Munch, Det Kgl. Danske Kunstakademi — Designskolen Bornholm 
Kristine Boesen, Designskolen Kolding 

Prisuddelingen foregik i Arboret Salen i 15. Juni Fondens nye hus. 

De seks hæderspriser udgjorde samlet 240 t. kr. 

Programleder Tine Kjølsen fra Det Kgl. Danske Kunstakademi overrækker prisen til Kristine Boesen. 

4.2.2. 15. Juni Fondens Kunstpulje 2018 
I 2017 hensatte Fonden en "Kunstpulje 2018" på 4.135t. kr. til et par større kunstprojekter. Bl.a. følgende 
kunstinstitutioner fik i 2018 25 t. kr. hver i tilskud til at udarbejde en ansøgning til Kunstpuljen: 
Skovsnogen. Støtte til kunstværker i "Skovsnogen Artspace". 
Aarhus Kunsthal. Støtte til ansøgning til udstillingsprojekt. 
Kirsten Kjærs Museum. Støtte til udarbejdelse af kunstfaglig registrant af Kirsten Kjærs værker, samt en 
kunstnermonografi. 

Sidstnævnte fik på grundlag af den indsendte ansøgning bevilget 800 t. kr. til udarbejdelse af 
kunstnermonografien. 

4.3. Humanitære og sociale projekter 
I beretningsåret blev 26 projekter på det humanitære og sociale område afsluttet. 

Fonden har navnlig støttet ansøgere, der bruger naturen i en social kontekst. Herunder omtales et par af 
dem. Bl.a. har Københavns Universitet modtaget et par større donationer til projekter, der blev afsluttet i 
årets løb. Men også en gruppe særligt udsatte grønlandske børn, er blevet tilgodeset. 

Natur på Recept — Naturterapi for mennesker med spiseforstyrrelser. 
Fonden har med glæde støttet et af Københavns Universitets markante projekter, der foregik i Arboretet i 
Hørsholm. Der blev givet 509 t. kr. til forløbet, der bestod af udarbejdelse, afholdelse og evaluering af et ti 
ugers naturterapiforløb for mennesker med spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning i naturterapihaven 
Nacadia i Arboretet i Hørsholm. Derudover var der en kontrolgruppe i form af et ti ugers forløb med 
gruppesamtaler i Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. 

Projektets resultater viser, at både naturterapi- og gruppesamtaleforløb har en positiv effekt for 
målgruppen i form af færre tvangsoverspisningsepisoder, øget selvværd og psykisk velbefindende. 
Effekten er signifikant større ved naturterapi. 
Den vigtigste læring af projektet er: 

_ At naturterapi har et stort og relativt uudforsket potentiale i relation til behandling af 
spiseforstyrrelser 

- At kontakt til naturen kan være med til at fremme kropskontakten og kropsaccepten for 
deltagerne med tvangsoverspisning, samt opleves som et støttende og inspirerende rum i 
deltagernes personlige proces. 
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Natur og sociale indsatser. Fase 1. 
Et andet markant projekt i universitets regi var projektet "Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og 
unge i udsatte positioner — med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen." Fonden gav 610 t. kr. 
til fase 1 af projektet, der i 2018 blev afsluttet med en rapport og et seminar. 

Fonden er meget tilfreds med, at have bidraget til kortlægningen af en vigtig indsats. Rapporten 
indeholder således en kortlægning af indsatser, hvor naturen anvendes i forbindelse med pædagogisk 
arbejde med eller behandling af børn og unge i udsatte positioner. Med afsæt i interviews samt mere 
detaljerede beskrivelser og udvalgte eksempler gives eksempler på god praksis. 

Undersøgelsen er foregået ved, at alle landets kommuner og en række centrale aktører er blevet kontaktet 
telefonisk og pr. e-mail. Dernæst er der gennemført interview med ledere, terapeuter og pædagoger m.v. i 
udvalgte eksempler, om indsatsen har været teoretisk forankret, og hvordan pædagoger/behandlere 
vurderer erfaringerne med og betydningen af naturen i forhold til målsætningerne for deres arbejde. 

Rapporten er resultat af undersøgelsen, som tager første skridt i retning af at etablere et nationalt 
overblik, herunder hvad der karakteriserer indsatserne og hvordan de kan kategoriseres. Undersøgelsen 
indsamler endvidere detaljeret viden om udvalgte eksempler. Det drejer sig bl.a. om, hvordan naturen er 
blevet anvendt. 

Foreningen Grønlandske Børn. Najorti — et grønlandsk børnebisidderkorps. 
Endelig har Fonden støttet et projekt i Foreningens Grønlandske Børn, der modtog 250 t. kr. til et projekt 
om et børnebisidderkorps. Projektet går ud på at udbrede og forankre Najorti-ordningen som har betydet, 
at 21 børn i 2017/2018 har fået hjælp fra børnebisiddere, således at børnene er blevet hørt og er blevet 
inddraget i egen socialsag. 

Najorti-ordningen ledes og styres af et projektsekretariat med fire ansatte. Derudover består ordningen af 
et Najorti-korps bestående af ti personer. Korpsets opgave er at have den direkte kontakt med børnene og 
være ansvarlige for at de bliver inddraget i egen socialsag. 

Projektets fokusområder har været, at udbrede og forankre ordningen til hele Grønland, så det ikke er 
geografisk betinget, hvorvidt børn får den hjælp de har krav på. 

Forankring af Najorti-ordningen er også sket ved at sikre det lovmæssige grundlag. Den nye børnelov, Lov 
om støtte til Børn og Unge sikrer, at alle børn får mulighed for en børnebisidder. 

Fonden er meget tilfreds med, at have støttet et projekt for denne gruppe udsatte unge og, at det både er 
udbredt til hele Grønland og har sat sig spor i Grønlands lovgivning. 

4.4. Natur- og jagtprojekter 
Herunder omtales nogle af de større projekter, der blev afsluttet i 2018. 

I beretningsåret blev 54 natur- og jagtprojekter afsluttet. Fonden har særligt prioriteret at støtte projekter, 
der har til formål at målrette naturforvaltningen i Danmark mod vigtig og bevaringsværdig biodiversitet, 
således at forvaltningen i stadigt stigende omfang bliver videns- og evidensbaseret. Det er Fondens ønske, 
at projekterne indsamler og formidler ny viden om dansk natur, således at såvel arbejdet for bevaring af 
naturen som undervisning og forskning kan ske på et forbedret vidensgrundlag. 

Samtidig er det vigtigt for Fonden at medvirke til at gøre naturforvaltning og naturforbedring 
langtidsholdbar, hvorfor projekter omkring optimering af forvaltningsarbejdet samt belysning af 
samfundsøkonomiske aspekter af forvaltningen er vigtig for Fonden. 

Biologisk mangfoldighed i naturskov 
Københavns Universitet gennemførte i 2015 og 2016 en stor undersøgelse omkring biologisk 
mangfoldighed i naturskov, med deltagelse af knap 20 forskere, støttet af 15. Juni Fonden med 1,5 mio. kr. 

Undersøgelsens resultater bekræftede vigtigheden af at skabe og bevare skovbevoksninger uden forstlig 
drift, da den biologiske diversitet her er langt større end i bevoksninger med skovdrift. Da undersøgelsen 
samtidig omfattede grupper af organismer, der hidtil ikke har været særlig godt undersøgt, blev meget ny 
og spændende viden tilvejebragt, hvilket er i tråd med Fondens ønske om at støtte indsamling af ny viden 
om dansk natur 
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Mange af undersøgelsens resultater blev i november 2017 publiceret som et særnummer af tidsskriftet 
Flora & Fauna (123. årgang, hæfte 2-4). Særnummeret, der har titlen Biologisk mangfoldighed i naturskov, 
indeholder ni artikler, der spænder vidt over emner fra skovbundens helt uanselige pansermider, der som 
knapt millimeterstore organismer lever skjult i blade, rådnende træ og i jorden, over snegle, biller, 
stankelben, vedboende svampe og fugle til en oversigt over undersøgelsesområdernes historie og 
karakteristik. 

Et interessant aspekt af undersøgelsen er, at den gentager tilsvarende studier i de samme 
undersøgelsesområder fra WWFs Pandapris-projekt i 1992-1994. Herved skabes et grundlag for at vurdere 
udviklingen i de undersøgte skovbevoksninger over de 20 år siden de første studier. 

Som en særlig gevinst af projektet bliver de indsamlede data og de anvendte undersøgelsesområder 
benyttet af studerende på IGN i projekter og afgangsopgaver. Fonden er glad for, at projektets resultater 
på denne måde kan foldes gradvist ud over de kommende år. 

SEGES Fra viden til virkning — bedre naturpleje i landbruget 
Projektet 'Fra viden til virkning', der af Fonden blev støttet med 750 t. kr. skulle udvikle og afprøve en 
model for en mere struktureret og målrettet rådgivning til de dyreholdere og lodsejere, som plejer de mest 
værdifulde naturarealer i Danmark. Via projektet har otte lodsejere og dyreholdere, der forvalter værdifuld 
natur, via rådgivningsbesøg, fået mere viden om de særlige dyre- og plantearter, der er på deres arealer. 
Der er i projektet sat fokus på viden om naturværdierne, da viden er en grundlæggende forudsætning for 
at sikre en virkningsfuld indsats. Fonden fokuserer på målrettet og vidensbaseret naturforvaltning, og 
dette projekt ligger derfor i lige linje med Fondens strategi. 

Mange af Danmarks naturarealer ligger netop hos private lodsejere, hvor lodsejere eller dyreholdere står 
med et stort ansvar for forvaltningen af sjældne naturværdier. De hidtidige erfaringer er, at naturplejere 
ofte mangler viden om, hvilke naturværdier de har på deres arealer, og hvilken praksis, der er mest 
hensigtsmæssig, hvis de mest sjældne og sårbare arters skal sikres. 

På baggrund af besøgene blev der for hvert område udarbejdet en fokusplan, der beskriver, hvilke særlige 
dyre- og plantearter, der er på arealet og hvilke hensyn der bør tages for at sikre disse arters forvaltnings-
behov. Planerne beskriver også, hvordan der kan sikres synergi mellem plejebehov, praktiske løsninger, 
samt tilskudsregler for dyreholdere. 

De deltagende naturplejere havde alle stor interesse i og lyst til at udvikle naturplejen til en professionel 
driftsgren på linje med den øvrige landbrugsproduktion. Fonden ser meget gerne, at naturforvaltning kan 
udvikles til en bæredygtig driftsgren, således at flere landmænd vil begynde en aktiv naturforvaltning som 
et led i deres arealdrift. 

Bogen 'Sæt pris på naturen' 
I bogen 'Sæt pris på naturen', som er støttet af 15. Juni Fonden med 500 t. kr., sættes der fokus på 
spørgsmålet: Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? Gennem de sidste 25-30 år er der udført en 
omfattende miljøøkonomisk forskning i Danmark, og en god del af forskningen har omfattet værdisætning 
af miljøgoder. 

I dag er det i væsentlig grad muligt at sætte pris på naturens goder - også i kroner og øre. Bogens 
forskellige eksempler viser, at befolkningen i al almindelighed er villige til at betale ganske meget for at 
sikre natur- og miljøgoder. 

Selv om den miljøøkonomiske forskning i Danmark har en kvalitet, som er højt anerkendt internationalt, 
savner man fortsat at se den opnåede viden forankret i de analyser og modeller, som understøtter politiske 
beslutninger. 

Med miljøøkonomien er det muligt i højere grad at frembringe mere retvisende helhedsbilleder af politiske 
beslutninger, hvor både omkostninger og gevinster - også de der knytter sig til natur og miljø - bringes 
frem i lyset. 

Bogen giver i en lettilgængelig stil, et overblik over en række af de vigtigste danske studier gennem tre 
årtier, som sætter pris på naturen, ligesom der gives en introduktion til de mest almindelige metoder 
inden for værdisætning. For Fonden er det vigtigt at få afdækket samfundsøkonomiske aspekter af natur-
og miljøforvaltningen som et middel til at få afdækket naturens reelle betydning for danskerne. 
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4.4.1. 15. Juni Fondens Naturpriser 2018 
Med Naturpriserne ønsker Fonden at prise de aktører, der frivilligt gør en særlig indsats for Danmarks 
natur, for derved at understrege, at frivillige indsatser på egne arealer er af stor betydning. Det er Fondens 
håb, at omtalen af Naturpriserne kan inspirere andre til lignende initiativer. 

15. Juni Fondens Naturpris 2018 på 200 t. kr. blev tildelt godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods, 
for hans omfattende og langvarige indsats for at forbedre naturen og styrke sårbare paddeforekomster på 
Knudshoved Odde. Prisuddelingen foregik på Plantekongressen i januar 2019 i Herning, under 
overværelse af ca. l000 landbrugskonsulenter, landmænd m.fl. 

Fondens Naturprisudvalg3  tilkendegav i indstillingen til bestyrelsen, at godsejer Peter Oxholm Tillisch har 
gjort sig særlig fortjent til Naturprisen, da indsatsen på Knudshoved Odde er langvarig og fortsat under 
udvikling, og fordi indsatsen sker i tæt samarbejde med lokale naturmyndigheder og en grøn 
interesseorganisation, og er forankret i en skriftlig, gensidig aftale. De opnåede resultater er 
bemærkelsesværdige og værdifulde for biodiversiteten helt op på nationalt niveau. Peter Tillisch' indsats 
er gennemført med en udstrakt brug af egne ressourcer, herunder med et betragteligt driftstab til følge, og 
aktiviteterne udgør et vigtigt element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 
woo-området, som Knudshoved Odde er omfattet af. 

15. Juni Fondens ildsjælspris 2018 på loo t. kr. blev tildelt naturplejer Michael Baun for indsatsen for at 
pleje og bevare særprægede lysåbne naturtyper på Fanø og for hans bestræbelser på at gøre 
naturforvaltning til en bæredygtig driftsgren. 

Prisen er begrundet i, at Michael Bauns indsats på Fanø sker over en række naturtyper og tilgodeser en 
bred vifte af sjældne, karakteristiske og rødlistede arter, samt af den gennemføres i snævert samarbejde 
med en lang række partnere på Fanø, hvilket sikrer holdbarhed og stabilitet. Samtidig arbejder Michael 
Baun hen imod en konstruktion, der etablerer naturpleje som en økonomisk holdbar driftgren. 
Prismodtagerens naturpleje udgør et vigtigt element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 
woo-området. Som et særligt forhold bidrager Michael Bauns arbejde med lokale produkter til 
detailhandelen på Fanø. 

Ildsjælsprisuddelingen foregik på Naturmødet i maj 2019 i Hirtshals, i forbindelse med åbnings-
begivenheden. Der har været god omtale af begge prismodtagere i både landsdækkende og lokale medier 
samt i forbindelse med såvel Plantekongressen i Herning og Naturmødet i Hirtshals. 

Naturprismodtager Peter Oxholm Tillisch sammen med bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner ved prisoverrækkelsen på 
Plantekongressen i Herning i januar 2019. Foto: 15. juni Fonden 

3  Bedømmelsesudvalget består af agronomerne Jørn Jensen og Lars Hvidtfeldt samt seniorforsker Rita 
Merete Buttenschøn. 
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5. Fondens egne projekter/samarbejdsprojekter 

5.1. 15. Juni Fondens byggeprojekt i Arboretet 

15. Juni Fondens Hus og Publikumshuset stod færdigt i august 2018. Husene rummer Fondens 
administration, formidlingsaktiviteter og skal i øvrigt, til dels, også stilles til rådighed for Københavns 
Universitets aktiviteter i Arboretet. 

Fondens sekretariatet flyttede ved færdiggørelsen fra den midlertidige kontorpavillon til 15. Juni Fondens 
Hus. I september 2018 blev der holdt indvielse af de nye bygninger med deltagelse af bl.a. Hørsholms 
borgmester. Ved indvielsen optrådte kongelige operasangere Elisabeth Jansson, samt Gert Henning 
Jensen i Arboret Salen med ca. 125 inviterede gæster. 

Efter selve indvielsen afslørede borgmesteren det nye vejnavn Arboretvej, idet vejstrækningen, der løber 
inde i selve Arboretet er blevet omdøbt. Ved samme lejlighed plantede borgmesteren og Fondens formand 
en "Ny Kongeeg". 
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Hørsholm Kommunes bedømmelsesudvalg for smukt og godt byggeri i Hørsholm havde desuden valgt at 
præmiere de nybyggede Arborethuse. Præmiering gives til bygninger og anlæg af høj arkitektonisk værdi, 
der er med til at gøre kommunen smukkere og bidrager til kvaliteten af det byggede miljø. Overrækkelsen 
fandt sted ved en højtidelighed den 1. oktober på Hørsholm rådhus. 

En del af huset stilles til rådighed for Københavns Universitet. Den 7. oktober holdt 15. Juni Fonden og 
Københavns Universitet åbent hus i Arboretet med rundvisninger i træsamlingen, terapiskovhaven 
Nacadia, Publikumshuset m.m. I samarbejde med Københavns Universitet arrangerede Fonden desuden 
tre foredragsaftener, der var åbne for alle interesserede, og disse aftener var velbesøgte. Gæsterne fik også 
lejlighed til at komme rundt i 15. Juni Fondens Hus. 

5.2. Arboretets samarbejdsudvalg og revitaliseringspuljen 
Som led i samararbejdet mellem Fonden og Københavns Universitet er der etableret et "Arboretets 
samarbejdsudvalg". I 2018 har der været holdt to møder i samarbejdsudvalget, der består af medarbejdere 
fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, samt 15. Juni Fonden. 

Følgende to projekter til revitalisering af Arboretet blev godkendt af Fondens bestyrelse efter indstillinger 
fra Arboretets samarbejdsudvalg. Midlerne blev taget af den tidligere afsatte revitaliseringspulje på 10 
mio. kr. Til rest i puljen er ved udgangen af 2018 kr. 2.471.594. 

Donationer: Bevilling (t.kr.) 
MoveGreen Lab - anlægsdel 1.196 
Renovering af syge træer i Arboretet 180 
I alt forbrugt i 2018 1.376 
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6. Fondens ledelse 

6.1. Bestyrelsens mødeaktiviteter og sammensætning 
15. Juni Fonden er en almennyttig fond. Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt fire bestyrelsesmøder. 
Endvidere har der været afholdt fire møder i hhv. Naturudvalget og Investeringsudvalget. 
Derudover har bestyrelsesmedlemmer og sekretariatschef holdt 196 møder m.m. med 
samarbejdspartnere, ansøgere, donationsmodtagere m.fl. 

Bestyrelsens sammensætning: 

Helene Kähler Hjenner, formand (f. 1972) 
Indvalgt: 2004 
Titler m.m.: Adm. direktør Immudex ApS, akademiingeniør, cand. scient. 
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Lise og Valdemar Kählers familiefond, Arborethusene A/S, 
I/S Kählers Ejendomme, Furine ApS. Bestyrelsesmedlem i Børnekulturhuset i Karlebo's Fond. 

Niels Heering, næstformand (f. 1955) 
Indvalgt: 2001 
Titler m.m.: Advokat, partner, Gorrissen Federspiel, cand. jur. 
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i NTR Holding A/S, Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond, Nesdu 
A/S, Henning Stæhr A/S, M. Goldschmidt Holding A/S, M. Goldschmidt Ejendomme A/S, M. 
Goldschmidt Capital A/S, MGE Bolig Hillerød Holding A/S, Aquaporin A/S og Wama Consult ApS. 
Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Private Equity Partners A/S, Ole Mathiesen A/S, Lise og Valdemar 
Kählers Familiefond, Kapitalforeningen Nykredit Private Banldng Elite, Danish Aerospace Company ApS, 
Arborethusene A/S, Slotshotellet ApS og StandbyCo I ApS (Helgstrand Dressage). 

Peter Engberg Jensen (f. 1953) 
Indvalgt: 2017 
Titler m.m.: Forhenværende koncernchef i Nykredit A/S, cand. polit. 
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Ordrup Gymnasium, PFA Invest, Finansiel Stabilitet. Medlem 
af bestyrelsen i Pension Danmark Holding A/S, Pension Danmark A/S, Den Sociale Kapitalfond, Chr. 
Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S, Arborethusene A/S og Aarhus Symposium. 

Jens-Christian Svenning (f. 1970) 
Indvalgt: 2018 
Titler m.m.: Professor, Centerleder for Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World 
(BIOCHANGE) og Sektionsleder Sektion for Økoinformatik og Biodiversitet ved Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet. VILLUM Investigator. Biolog, cand. scient., Ph.D. 
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand, Maasai Mara Science and Development Initiative. Medlem, 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; medlem, Danmarks Naturvidenskabelige Akademi. 
Vice-Chefredaktør, Ecography. Redaktør, Journal of Biogeography. Redaktør, Nordic Journal of Botany. 
Medlem, Advisory Board, One Earth. Medlem, Rådgivende Udvalg, Rewilding Mols. Medlem, Rådgivende 
Udvalg for Lille Vildmosefredningen. 

15. Juni Fondens bestyrelse i Operaen i oktober 2018. 
Fra venstre: Jens-Christian Svenning, Peter Engberg Jensen, Helene Kähler Hjenner og Niels Heering. 
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6.2. Sekretariat 

Administrerende direktør Per Voetmann, cand. scient.pol. (Tiltrådt d. n. Marts 2019) 

Business controller Steen Clausen der står for bogholderimæssige og administrative funktioner. 

Pr. 1. juni 2018 tiltrådte programchef Steffen Brøgger-Jensen, cand. scient. og ph.d. 

Sekretariatet blev endvidere udvidet med Rikke Stener Nielsen, der tiltrådte en stilling som 
formidlingsmedarbejder pr. 1. november 2018. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

2018 2017 
DKK DKK 

-5.684.588 7.674.111 

5.936.071 5.592.905 

60.430.650 36.832.969 

7.783 9.074 

45.021 76.100 

60.734.937 50.185.159 

25.020 61.037 

2.333.378 1.271.078 

3.208.930 2.681.476 

5.567.328 4.013.591 

55.167.609 46.171.568 

0 0 

55.167.609 46.171.568 

33.883.465 16.681.323 

55.167.609 46.171.567 

89.051.074 62.852.890 

32.118.841 28.969.425 

56.932.233 33.883.465 

89.051.074 62.852.890 

Note 

Kursreguleringer værdipapirer, disponible midler 

Renter af obligationer 

Udbytte af aktier og investeringsforeninger 

Andre finansielle indtægter 

Andre driftsindtægter 

Indtægter 

Gebyrer og forvaltning 

Andre eksterne omkostninger 

Bestyrelseshonorar og personaleomkostninger 1 

Sekretariatsomkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 

Årets resultat 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Henlagt til senere anvendelse, primo 

Årets resultat 

Til disposition 

Årets bevillinger 

Henlagt til senere anvendelse, ultimo 

Disponeret i alt 
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14.261.695 

900.000 

2 24.821.331 

3 2.154.560.833 

4 279.294.619 

1.066.763 

-25.076.863 

2.449.828.378 

14.261.695 

900.000 

14.843.997 

2.340.619.308 

304.848.766 

1.619.726 

-15.210.400 

2.661.883.092  

2.894.154 

11.483.718 

66.780.102 

3.142.462 

17.904.700 

25.076.863 

127.281.999 

2.227.242 

7.765.563 

69.368.660 

4.949.288 

-232.882 

15.210.400 

99.288.271 

4 

2.577.110.377 2.761.171.363  

Balance 31. December 

Note 

 

2018 

 

2017 

  

DKK 

 

DKK 

Aktiver 

Grunde og bygninger 

Kunst 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger 

Likvide beholdninger 

Mellemregning med disponible aktiver 

Bundne aktiver 

Tilgodehavende renter 

Andre tilgodehavender 

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger 

Aktier 

Likvide beholdninger 

Mellemregning med bundne aktiver 

Disponible aktiver 

Aktiver 

Passiver 

Bunden kapital 

Henlagt til senere anvendelse 

2.449.828.378 2.661.883.092 

56.932.233 33.883.465 

Egenkapital 2.506.760.611  2.695.766.557  

Anden gæld 

Skyldige uddelinger 5 

879.011 

69.470.755 

971.774 

64.433.032 

    

Kortfristede gældsforpligtelser 70.349.766 65.404.806 

Gældsforpligtelser 70.349.766 65.404.806 

Passiver 2.577.110.377 2.761.171.363  

Anvendt regnskabspraksis 6 
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Egenkapitalopgørelse 

 

Bunden kapital 

Henlagt til 

I alt 
senere 

anvendelse 
DKK DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 2.661.883.092 33.883.465 2.695.766.557 

Kursgevinster/-tab bundne aktiver -212.054.714 

 

-212.054.714 

Årets resultat 

 

55.167.609 55.167.609 

Årets bevillinger 

 

-32.118.841 -32.118.841 

Egenkapital 31. december 2.449.828.378  56.932.233 2.506.760.611  
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Noter til årsregnskabet 

i Bestyrelseshonorar og personaleomkostninger 

2018 2017 
DKK DKK 

Lønninger 2.042.738 1.584.613 

Bestyrelseshonorar 1.149.611 1.086.130 

Andre omkostninger til social sikring 16.581 10.733 

 

3.208.930 2.681.476 

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 3 2 

Fordelingen af bestyrelseshonorar 

  

Helene Kähler Hjenner 400.000 400.000 

Niels Heering 250.000 250.000 

Peter Engberg Jensen 250.000 186.130 

Jens-Christian Svenning 98.116 0 

Jette Baagøe 151.495 250.000 

 

1.149.611 1.086.130 

Sekretariatschef, Else Mikkelsen 948.436 852.667 

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Fonden ejer 100 % af kapitalen i selskabet Arborethusene A/S. Anskaffelsessummen er indledningsvist betalt af 

disponible midler, men forventes dækket af den bundne formue, idet fonden har ansøgt Civilstyrelsen om 

tilladelse hertil. 

3 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger, bunden 

  

Aktier i Rockwool International A/S (uændret 1.318.496 stk.) 1.979.351.520 2.141.523.520 

Aktiebaserede investeringsforeninger 175.209.313 199.095.788 

 

2.154.560.833 2.340.619.308 
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Noter til årsregnskabet 

4 Obligationer og obligationsbaserede 
investeringsforeninger 

2018 2017 
DKK DKK 

 

Obligationer, bunden 117.888.921 118.461.948 

 

Obligationsbaserede investeringsforeninger, bunden 161.405.698 186.386.818 

  

279.294.619 304.848.766 

 

Obligationer, disponible 66.780.102 69.368.660 

  

66.780.102 69.368.660 

5 Skyldige uddelinger 

   

Skyldige uddelinger 1. januar 64.433.032 64.262.134 

 

Årets bevillinger 32.666.171 32.206.38 

 

Bortfaldne bevillinger -547.330 -3.236.964 

 

Udbetalte bevillinger, bevilget tidligere år -18.876.638 -21.931.19C 

 

Udbetalte bevillinger, bevilget i året -8.204.480 -6.867.33 

 

Skyldige uddelinger 31. december 69.470.755 64.433.032 

23 



6. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet for 15. Juni Fonden for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse 
foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2018 er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af disponible 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 og nedskrivninger. 

Værdireguleringer af bundne finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris, indregnes direkte på egenkapitalen. 

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. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
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, 
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og om-
kostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsens poster periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret. 

Finansielle poster 

Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen. 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer under bundne aktiver indregnes ikke i 
resultatopgørelsen, men overføres direkte til den bundne fondskapital. I regnskabsår med positiv 
skattepligtig indkomst hidrørende fra sådanne kursgevinster kan det besluttes, at disse helt eller delvist 
overføres til den frie formue. 

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, der tilhører de disponible aktiver, ind-
regnes i resultatopgørelsen. 

Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der 
kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen. 

Der indregnes ikke udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi 
af aktiver og forpligtelser, idet det forventes, at fondens uddelingspolitik medfører, at der ikke 
aktualiseres fondsskat. 

Ved opgørelse af den skattemæssige avance på porteføljeaktier anvendes realisationsprincippet. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. 

Aktiver, der ikke vurderes at have en blivende værdi for fonden, udgiftsføres i anskaffelsesåret. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til regnskabsmæssig indre værdi på balancedagen. 

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 hensat til senere anvendelse. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på 
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal mod-
regningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

Uddelinger 

Udbetalte uddelinger 

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget i regnskabsåret og udbetalt på ba-
lancedagen fragår den disponible kapital via resultatdisponeringen. 

Skyldige uddelinger 

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget på balancedagen og kundgjort over-
for modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår i den disponible kapital via resultatdispo-
neringen og indregnes som en gældsforpligtelse. 

26 



Anvendt regnskabspraksis 

Nøgletal 

Nøgletallene "Indirekte bevillingsomkostninger i forhold til bevillinger", "Administrations-

omkostninger i forhold til bevillinger" er defineret således: 

Indirekte bevillingsomkostninger i forhold til bevillinger 

Nøgletallet beregnes ved at dividere indirekte bevillingsomkostninger med "Bevillinger efter bortfald". 

Administrationsomkostninger i forhold til bevillinger  

Nøgletallet beregnes ved at dividere administrationsomkostninger med "Bevillinger efter bortfald". 

Omkostninger i alt er opgjort som "Administrationsomkostninger" med fradrag for "Indirekte 
bevillingsomkostninger". 

Administrationsomkostninger defineres, som værende omkostninger til general administration, som 

omfatter økonomi, kommunikation, vedligeholdelse, IT, ledelse etc. 

Indirekte bevillingsomkostninger omfatter omkostninger, der relatere sig til Fondens 
bevillingsaktiviteter. 

Fordelingen mellem administrationsomkostninger og indirekte bevillingsomkostninger rummer 

elementer af skøn. 
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