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18) Underrepræsenterede køn
19) Redegørelse for god fondsledelse
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Hoved- og nøgletal
Koncernen

2020

2019

20180

20170

20160

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Indtægter

884.501

45.771

Bruttofortjeneste

882.094

44.226

-2.313

-1.256

-1.298

877.901

40.246

-5.522

-3.937

-3.646

-8

7

60.690

50.109

52.466

877.842

4.3.202

55.168

46.172

48.821

70.432

37.690

32.119

28.969

45.836

Aktiver i alt

3.429.593

2.584.833

2.577.110

2.761.171

2.150.942

Egenkapital

3.316.684

2.509.273

2.506.761

2.695.767

2.085.944

139

24

13.896

10.879

3

3

3

2

2

Resultat for finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Årets bevillinger

Investering i materielle anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
medarbejdere

Nøgletal for Fondens uddelinger
Antal bevillinger
154

120

lo8

136

165

250 - 500 t. kr.

19

32

20

31

40

Større end 500 t. kr.

35

11

9

2

18

208

163

137

169

223

1.005

922

888

1.015

1.078

339

231

234

171

206

0 - 250 t. kr.

I alt
Modtagne ansøgninger, antal
Gennemsnitlig størrelse pr. bevilling

Nøgletal i %
Forrentning af egenkapital
Administrationsprocent

30%

2%

6%

11%

Administrative driftsomkostninger ved
Fondens uddelinger
Omkostninger ved Fondens
formidlingsprojekter og aktiviteter vedr.
egne projekter

4.379

4.318

1.493

1.631

Omkostninger ved formueforvaltning

1.827

1.157

Omkostninger i alt

7.699

7.106

37

44

Omkostning pr. bevilling

Samtlige tal er i tusinde kroner, med mindre andet er anført.
Beregningen af nøgletallene er beskrevet i anvendt regnskabspraksis på side 47.
1) Regnskabspraksis er ændret fra og med 2019, som følge af omdannelse til erhvervsdrivende fond.
Nøgletallene for 2016 - 2018 er ikke tilpasset. Der henvises til omtale om ændring af regnskabspraksis på side 41.
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1. Fondens formål
15. Juni Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at virke til gavn for det
danske samfund ved:
a)
b)
c)
d)
e)

at støtte kunst og kulturelle formål
at støtte forskning og uddannelse
at støtte humanitære og sociale formål
at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna
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

Fonden har i 2020 skærpet sin uddelingsstrategi, som er blevet mere fokuseret. Det er fortsat Fondens
fundats, der er udgangspunktet for arbejdet. Nærmere beskrivelse findes under punkt 20.

2. Udvikling i året
15. Juni Fonden har i 2020 uddelt 71,0 mio. kr. (39,5 mio. 2019). til 208 modtagere, herunder til uansøgte
hæderslegater og naturpriser. Fonden har i alt modtaget 1005 støtteansøgninger. 147 af de indsendte
projekter modtog en donation fra Fonden. De 147 ansøgte- og støttede donationer er fordelt på følgende
ansøgningsformål:
• 83 kunst- og kulturprojekter med i alt 23,1 mio. kr. (11,5 mio. kr. i 2019)
• 10 humanitære og sociale projekter med i alt 3,8 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2019)
• 49 naturprojekter med i alt 35,5 mio. kr. (26,3 mio. kr. i 2019)
• 5 jagtprojekter med i alt 2,7 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2019)
Der er på kunst- og kulturområdet desuden uddelt midler til Fondens særlige Covid-19 indsats samt til
uansøgte hæderslegater. Det samlet set øgede uddelingsniveau bunder i, at Fonden gradvist har ønsket at
fremme relativt større projekter samt Fondens særlige indsats på kunstområdet i anledning af Covid-19
pandemien.
Fonden ændrede i 2020 status fra at være ikke-erhvervsdrivende til at være erhvervsdrivende. Det
væsentligste formål var at skabe bedre mulighed for at sikre Fondens formue og skabe et bedre afkast af
formuen. Fonden har i forlængelse heraf stiftet 15. JF Invest A/S, som skal håndtere investeringerne.
Fondens almennyttige formål står uændret efter omdannelsen.
Fonden har i 2020 ligeledes skærpet sin uddelingsstrategi, der nu er mere fokuseret. Fondens nye
ansøgningssystem til digital behandling af ansøgninger er i løbet af 2020 blevet fuldt udbygget. Hele
processen fra ansøgning til administrativ og bestyrelsesmæssig behandling sker i rammen af systemet.
Dialog med ansøgerne, projektstyring, projektøkonomi og afrapportering sker også digitalt.
I december 2020 tiltrådte cand.scient.pol. Jes Lind Bejer som projektleder i Fonden. Ansættelsen
markerer et skridt i retning af yderligere prioritering af Fondens proaktive projekter, som de kommende
år vil fylde mere og mere i Fondens uddelingspolitik. Projektlederens hovedfokus er på natur og
biodiversitet samt naturbaseret terapi og sundhedsfremme.
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3. Strategisk fokus
Gennem 2019 og 2020 har Fonden arbejdet med at skærpe sit strategiske fokus, for at opnå en større
effekt og impact på de områder, Fonden støtter. Fonden har samtidigt besluttet, at en større del af
Fondens donationer fremadrettet skal gå til projekter, som Fonden selv igangsætter.
På baggrund af bestyrelsens drøftelser har Fonden i 2020 fastlagt sin vision og mission.
Fondens overordnede vision:

•

En rigere, stærkere og mere mangfoldig natur og kultur

Mission:

15. Juni Fonden støtter aktiviteter, der er
• kvalitetsforbedrende
• blivende
• almene (forstået som til gavn for mange)
• dannende
Dvs, at alle støttede aktiviteter skal rumme et eller flere af de fire elementer. Ved sin vurdering af konkrete
ansøgninger gennemgår Fonden, hvorvidt de er opfyldt.
Fondens hjemmeside er opdateret med vejledning om områderne, og ansøgningssystemet er gearet, så det
tydeliggør kriterierne.

4. Kunst og kultur
I 2020 besluttede Fonden at yde støtte til 83 projekter indenfor kunst og kultur. Fonden gennemførte
ligeledes et særligt Covid-19 initiativ på billedkunstområdet, der tilgodeså danske kunstnere med 30
hæderslegater og 19 af landets kunstmuseer med midler til indkøb af kunst. En række kunst- og
kulturprojekter, der har modtaget bevillinger fra 15. Juni Fonden, blev ligeledes afsluttet i 2020. I den
følgende omtales en række af disse projekter.

Fondens kunst- og kulturbevillinger har efter Fondens strategi i stort omfang tilgodeset
billedkunstområdet. Det afspejler Fondens ønske om at støtte formidling af kunst, gerne via museer og
andre formidlingsinstitutioner, der formidler professionel — hovedsageligt — billedkunst. Fonden støttede
desuden enkelte større operaprojekter samt en række strategiske projekter, der navnlig tilgodeser børn og
unge. I den sidstnævnte type indsatser arbejder Fonden i høj grad ud fra et ønske om at opbygge
kultursektorens kapacitet til at øge børn og unges kulturelle fundament, gerne i samarbejde med fx skoler
og dagtilbud.
4.1 Billedkunst

Billedkunsten har en særlig evne til at skabe dialog og debat, og den skabes som oftest for både samtid og
fremtid. Billedkunst har både emotionel, intellektuel, kreativ og social betydning for det danske samfund
og dets borgere. Billedkunsten spiller således en vigtig rolle i samfundet. Fonden støtter derfor initiativer
indenfor det professionelle billedkunstsegment, der har langsigtet positiv effekt for udbredelsen,
forståelsen og formidlingen af billedkunst.
Kunst og kulturområdet har i særlig grad været præget af Covid-19, som har haft omfattende betydning for
muligheden for at gennemføre de støttede aktiviteter. Som følge heraf besluttede Fonden i 2020 at yde en
særlig indsats for billedkunsten, der er et af satsningsområderne.
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4.2 En hjælpende hånd til kunsterne og kunstmuseer

For kunstlivet betød pandemien bl.a., at udstillingsvirksomheden i stort omfang gik i stå, aftaler blev aflyst
eller sat i bero, og at nye initiativer ikke fandt sted. Den alvorlige situation fik 15. Juni Fonden til at
reagere med en særlig indsats.
Intentionen var at yde hjælp, der kunne gøre en afgørende forskel og samtidig være en anerkendelse af
kunstens betydning for samfundet og kunstnernes særlige rolle som inspiratorer af deres tid. Samlet
afsatte Fonden en ramme på 5 mio. kr. til to Covid-19 billedkunstinitiativer.
4.2.130 uansøgte hæderslegater

Det mest direkte initiativ bestod i, at Fonden uddelte 30 uansøgte hæderslegater på hver 50.000 kr. til
anerkendte danske billedkunstnere over 40 år. Aldersgrænsen var sat ud fra forståelsen af, at
midtvejsårene kan være hårde for kunstnerne. Man er ikke ung mere, nyhedens interesse er væk, i den
henseende kan kunstlivet være nådesløst. I perioder har man store opgaver, i andre perioder måske ikke,
og man står i den fase af livet med udgifter til forsørgelse osv, og kan derfor være særlig sårbar under en
nedlukning, som den, der blev konsekvensen af pandemiens indtog i Danmark. De 30 legater blev fordelt
på 31 kunstnere (to arbejder som gruppe), der fordelte sig bredt værksmæssigt, geografisk og
aldersmæssigt. Modtagerne var mellem 40 og 77 år, 16 mænd og 15 kvinder modtog et legat.
4.2.2 En særlig indsats for de yngre billedkunstnere og kunstmuseerne

Den anden halvdel af Fondens indsats handlede om at yde en særlig indsats for de yngre billedkunstnere
og kunstmuseerne. Fra Fonden blev der sendt en invitation ud til landets statslige og statsanerkendte
kunstmuseer, med opfordring til at ansøge om op til 150.000 kr. til indkøb af et værk af en yngre dansk
billedkunstner — fra 25- 45 år. På den vis ville Fonden markere, at man kerer sig om vækstlaget og
talentmassen, de unge kunstnere, og på samme tid anerkender at museerne, netop i denne nedlukningstid,
var under et ekstrahårdt økonomisk pres. I alt 19 museer erhvervede værker af 24 yngre danske kunstnere
under 45 år. Iøjnefaldende ved listen over museernes indkøb er, at 16 af de indkøbte værker er lavet af
kvindelige kunstnere.

Maria Torp, Transition (2020)
I museumsverdenen blev initiativet godt modtaget. Fondens støtte til indkøb af dansk billedkunst var en
kærkommen håndsrækning i et år, hvor nyerhvervelser ellers ville have haft lange udsigter i lyset af de
økonomiske problemer corona medførte. Der er heller ingen tvivl om, at erhvervelserne faldt på et
økonomisk tørt sted hos de fleste af kunstnerne.
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For mange kunstnere betyder et museumssalg meget. Det er med til, at man får slået sit navn fast som
kunstner og man får en plads i eftertiden.
15. Juni Fondens billedkunstneriske parallelstrategi som reaktion på Covid-19 pandemien, resulterede i at
30 kunstnere blev set i den svære tid, mens 24 yngre danske kunstnere fik den store glæde at deres værker
blev købt til danske museer.
Gennem Fondens støtte anskaffede museerne i 2020 følgende værker:
Titel
Museum
Keramisk installation af Maria Rubinke
Bornholms Kunstmuseum
Værker af Lea Guldditte Hestelund, Nanna Abell og Silas
Horsens Kunstmuseum
Inoue
Future Rock af Amalie Jakobsen
Kunstmuseum Brandts
Erhvervelse af Gudrun Hasles serie: FLAG, 2011-2016.
Randers Kunstmuseum
Broderi på tekstil
Amalie Smith, Clay Theory
Statens Museum for Kunst
A-Kassen: The Color of Things (Ant Chair), E.B. Itso:
Sorø Kunstmuseum
Loop Holes
Membranes af Jacob Kirkegaard.
AroS Aarhus Kunstmuseum
Kunsten Museum of Modern Art
Hesselholdt & Mejlvang "Mørkemænd" til Kunsten
Aalborg
Indkøb af grafik af Mie Mørkeberg
Kastrupgårdsamlingen
Alexander Tovborg, træsnit
Kastrupgårdsamlingen
Maria Torp "Transition"
Trapholt
Maria Mørkeberg "Kryptomanian Mermaid"
Maria Wandel 'Les Roches Noires' og 'See You Later'
Vendsyssel Kunstmuseum
Peter Voss-Knude "The Anti-Terror Album"
Museet for Samtidskunst
Marie Lund - Pavillon
Holstebro Kunstmuseum
CLAY Keramikmuseum
To værker af Rose Eken
Danmark
ARKEN Museum for Moderne
Malerier af Farshad Farzankia.
Kunst
Videoværket "Ex-voto" af Julie Bomn Schwartz
Museet for Religiøs Kunst
Maria Wæhrens tre malerier: "Bålet", "Kornet" og "Du som er"
Museet for Religiøs Kunst
Amalie Jakobsen: gruppe af 3 nye værker, Proon, Untitled,
Esbjerg Kunstmuseum
Untitled.
Værk af Thore Hallas "And going after Strange Flesh"
Vejle Kunstmuseum
Tove Storch: Untitled (Archive of Drawings made between
Heart, HERNING
1981-2000)
KUNSTMUSEUM
På baggrund af de mange positive tilkendegivelser om initiativet, har Fonden besluttet at fortsætte støtten
til museernes kunstindkøb i 2021 og 2022.
4.3 Børnenes kulturregion
En anden udmøntning af Fondens nye strategiske fokus er interessen for børns kulturelle fundament dannelse. Fonden ydede i 2020 samlet 6,45 mio. kr. til Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Børnenes
Kulturregion. Indsatsen er under etablering og skal forløbe over en årrække. Kulturregionen består af
kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.
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Visionen er, at børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland igennem hele deres dagtilbuds- og
skoletid skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur og udfolde deres kreativitet på
måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet. En vision der ønskes konkretiseret med afsæt i en
struktureret tilgang, hvor kunst- og kulturforløb indarbejdes i skolernes og dagtilbuddenes læreplaner.
Målet er, at der skal være kulturforløb for alle årgange, fra man er i o. klasse til og med 9. klasse.
I kulturforløbene anvendes professionelle kunstnere med stor pædagogisk forståelse, som i tæt
samarbejde med den enkelte lærer eller pædagog udvikler undervisningsforløb inden for de udvalgte
kunstfaglige områder. Udgangspunktet er, at eleven selv skaber. Ønsket er at udvikle evnen og troen hos
den enkelte elev på egen kreativitet og evnen til selv at kunne producere. Indsatsen vil involvere 35.000
børn i Kulturregionens kommuner og være et dannelsesprojekt, hvor møder med kunst og kultur flyttes
helt ud til børnene.
Kulturregionen er samlet set kendetegnet ved en socioøkonomiske placering, som ligger under middel i
forhold til indtægt, uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen baserer sig på erfaring fra Lejre Kommune,
hvor den er særdeles velfungerende og giver et struktureret bud på, hvordan der kan arbejdes med
kreativitet i stor skala. Det er også erfaringen, at samarbejdet mellem kunstnere, lærere og pædagoger
smitter til andre fag og områder, som bliver inspireret til at sætte fokus på kreative læringsprocesser.
Projektet ventes afsluttet i 2024, hvorefter den opfølgende indsats skal stå på egne ben i kommunerne.
Fonden vil følge projektet tæt. Lykkes det at etablere indsatsen i Kulturregionens seks kommuner, vil
omfanget kunne danne grundlag for en solid erfaringsopsamling til inspiration på nationalt såvel som
internationalt plan. Derfor er forskningsbaseret dokumentation af effekter og impact også en helt central
del af indsatsen, som på sigt kan være optakten til en systemisk ændring i vores tilgang til børn og unges
dannelse.
4.4 Hæderspriser til nye dimitterede kunstnere og designere
I 2020 har Fonden for syvende gang gennemført en prisuddeling til 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 de unge kunstnere og designere på deres fremtidige færd inden for kunst
og/eller design. To bedømmelsesudvalg for henholdsvis kunst og design har foretaget besigtigelser ved
afgangsudstillingerne fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske
Kunstakademi, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole i København og på Bornholm.

Den samlede prissum var på 300.000 kr. Hver prismodtager modtog 50.000 kr. Desværre kunne Fonden i
år kun uddele priserne digitalt, da der ikke kunne gennemføres en traditionel overrækkelse.
De seks hædersprismodtagere i 2020 var:
Kunst:
Lina Hashim (Det Kgl. Danske Kunstakademi); The Touch, performance og installation
Morten Larsen (Det Fynske Kunstakademi); Triptykon, Mandlig protagonist, Kvindelig protagonist,
maleri
Kåre Frang (Det Kgl. Danske Kunstakademi); Ændringer, videoværk og keramiske skulpturer
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Morten Larsen: Kvindelig protagonist - 70 x 60 cm - olie på lærred.
Foto: Malle Madsen / Foto stillet til rådighed af Det Fynske Kunstakademi
Design:

Monica Louise Hartvigsen (Kunstakademiets Designskole); Bakteriefarve — fremtidens pigment
Amalie Gielov og Alexandra Mølvang (Kunstakademiets Designskole); EVA — et helende produktdesign i
en neonatal kontekst
Roseanna Kimber (Designskolen Kolding); Sensory tool to overcome fear of needles.

5. Humanitære og sociale formål
I beretningsåret blev 10 projekter på det humanitære og sociale område støttet.

Fondens uddelinger på området er i løbet af 2020 tilpasset den skærpede uddelingsstrategi, så det er
projekter der anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende
aktiviteter, der støttes. Fonden lægger vægt på, at dens støtte skal lede til langsigtede og gerne generelle
forbedringer af fx de vilkår, modtageren af støtten og/eller deres målgrupper opererer med. Derfor har
Fonden valgt at støtte flere humanitære og sociale projekter, der højner niveauet for indsatsen hos
støttemodtagerne, som fører til øget viden eller som medfører mere systemiske forandringer på området.
En stor del af Fondens indsats har været centreret omkring arbejdet med naturbaseret terapi og
sundhedsfremme og aktiviteter, som undersøger og anvender naturen som ramme for sundheds- og
velfærdsfremmende aktiviteter. I det følgende omtales en række fortrinsvis afsluttede projekter, der
matcher Fondens strategi.
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5.1 Workshop om naturbaseret terapi
Fonden gennemførte i august 2020 en særlig workshop om naturbaseret terapi. Arrangementet blev
gennemført i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
Ca. 40 nøglepersoner fra forskningen, kommunerne, behandlerne, Sundhedsstyrelsen og andre relevante
aktører deltog. Formålet var at bidrage til at kvalificere Fondens satsning på området.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Sundhedsstyrelsen i Danmark efterspørger forebyggende og
terapeutiske initiativer for at imødekomme den tiltagende problematik, som stress og stressrelaterede
symptomer udgør for samfundet. De udgør en stor byrde for den danske velfærdsøkonomi samt for det
enkelte individ og dets pårørende.
Udgangspunktet for workshoppen var derfor at drøfte, hvordan vi kan fremme anvendelsen af
naturbaseret terapi i Danmark, fordi det tyder på, at den er en virkningsfuld, omkostningseffektiv
(langtidsvirkende resultater) og holistisk terapiform, der integrerer både den mentale, fysiske og sociale
dimension. En positiv sideeffekt ved at fremme brugen af natur i relation til sundhed er, at øget brug af
naturen, ofte også kultiverer øget miljøbevidsthed, som kobler til Fondens ønske om at øge bevidstheden
om naturens betydning.
Der er evidens for, at natur og grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden ved at opfordre til
fysisk aktivitet, socialt fællesskab og ved at give mulighed for mental restitution. Naturens restituerende
indflydelse kan forklares ud fra et kognitivt perspektiv på, hvordan vi opfatter og bearbejder informationer
fra vores omgivelser.
Naturen kan både fremme sundhed og støtte naturbaserede behandlinger. Naturbaseret terapi er ikke et
nyt fænomen, men har været anvendt i behandling af forskellige lidelser gennem de sidste århundreder.
Det er dog først indenfor de sidste årtier, at forskningsbaseret viden om effekten heraf er blevet udbredt.
Workshoppen og Fondens videre analyse viste dog, at den forskningsbaserede viden stadig er begrænset.
15. Juni Fondens bestyrelse har på baggrund heraf drøftet, hvordan vi kan arbejde videre med temaet, som
tilsyneladende rummer et stort potentiale, og som kan koble Fondens indsatser på det humanitære og
sociale område sammen med Fondens generelle fokus på forståelse for naturens betydning. Fonden
arbejder derfor nu videre med at kvalificere og strukturere de kommende års indsats.

5.2 Danmark synger for Dronningen
Den 16. april 2020 fyldte Dronning Margrethe 8o år, og i den forbindelse støttede Fonden Copenhagen
Phils medvirken i projektet Danmark Synger for Dronningen. Som en første satsning i Fondens strategi,
der bruger natur og kultur i en social sammenhæng, modtog Copenhagen Phil 116.000 kr. til projektet ud
fra et socialt perspektiv, hvor musikkens rolle i en Covid-19 præget hverdag skulle undersøges.
På dagen kl. 12.00 sang danskerne med på fødselsdagssangen, Solen er så rød mor, I Danmark er jeg født
og Papirsklip på DR og TV 2. Der var i alt 492.000 seere på DR og 190.000 på TV 2. Samarbejdet med TV
2 har afstedkommet et styrket samarbejde mellem stationen og orkestret. Således medvirkede
Copenhagen Phil også til markeringen af befrielsen d. 4. maj 2020 fra Mindelunden. Af andre positive
resultater kan nævnes, at projektet har været med til at omstille orkestret til en digital fremtid. Der er
skabt mere viden om, hvordan man som symfoniorkester for fremtiden kan være en samlende og relevant
instans for mange mennesker, og det kan samlet set bidrage til bedre forståelse af kulturens betydning i en
social sammenhæng. Projektet har medvirket til at højne danskernes bevidsthed om sang og musik som
remedier, der styrker fællesskabet.
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6. Natur og jagt
I beretningsåret blev 54 natur- og jagtprojekter støttet. Fonden har særligt prioriteret 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 forbedring af forvaltningsarbejdet er vigtige for Fonden.
Fondens indsats for den danske natur sker i erkendelse af, at naturen mangler plads og kvalitet. Mange
arter går tilbage og er blevet rødlistede. Det er Fondens opfattelse, at bevarelse af den danske biodiversitet
kræver større naturområder med plads til en fri dynamik, samtidig med en målrettet indsats mod de mest
truede naturtyper og arter. Fonden ønsker endvidere, at flere børn og unge får adgang til gode oplevelser i
naturen, så de lærer betydningen af at tage vare på den.
Som nævnt prioriterer Fonden donationer og aktiviteter, der skaber et Danmark, hvor naturen og
landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier. Dertil kommer donationer, der
tydeliggør naturens værdi. Fonden uddeler også to priser på naturområdet, som er med til at tydeliggøre
og understrege Fondens ambitioner mens de på samme tid støtter projekter, der her ydet en stor og
eksemplarisk indsats.
Fonden støtter projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være
eksempeldannende.
Nedenfor omtales en række projekter afsluttet i 2020, som lever op til disse krav.

6.1 Artsportalen Arter.dk
Med en bevilling på 6 mio. kr. i 2017 til Miljøstyrelsen medvirkede 15. Juni Fonden til at sætte gang i et af
Danmarks mest ambitiøse digitale naturprojekter, etableringen af en national naturdatabase. Sammen
med Aage V Jensen Naturfond og Miljøministeriet tilvejebragte 15. Juni Fonden den fornødne kapital til
over en 3-årig periode at opbygge, teste og lancere Danmarks første nationale artsportal, Arter.dk.
Artsportalens formål er at samle alle eksisterende data om arters forekomst og give alle danskere
mulighed for at indrapportere viden om de arter, der findes i Danmark. Artsportalen skal dermed være
danskernes digitale mødested og centrale indgang til viden om dansk biodiversitet, arters forekomst,
udbredelse og biologi, uanset om man er nord, specialist eller bare naturinteresseret i almindelighed. Det
er hensigten at der gennem Arter.dk opbygges et fagligt miljø hvor frivillige hjælper hinanden med
bestemmelse af dyr og planter, og hvor der kan opbygges særlige projektrum for biodiversitetsprojekter.
En artsbog vil blive opbygget som et online biodiversitetsleksikon, hvor interesserede kan finde
oplysninger om arters forekomst, biologi mv.
Artsportalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum,
med væsentlige bidrag fra DanBIF og Naturhistorisk Museum Aarhus. 15. Juni Fonden ser derfor dette
projekt som meget betydningsfuldt i bestræbelserne på at bringe viden om den danske biodiversitet ud til
hele befolkningen samt at skabe et bredt, vidensbaseret grundlag for naturforvaltning. Der er gjort et stort
arbejde med at tilvejebringe en fælles taksonomi for alle arter i Danmark, således at data om arter kan
bruges på tværs af organisationer, myndigheder og forskere.
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Med udgangen af 2020 er artsportalen, nu kaldet Arter.dk, blevet lanceret i en basisversion i en såkaldt
silent release (uden offentlig lancering). En offentlig lancering af Arter.dk vil finde sted senere, når
driftsorganisationen bag artsportalen er på plads, og der kan laves fysiske arrangementer. Et Artsråd
bestående af repræsentanter fra alle landsdækkende naturhistoriske foreninger er blevet nedsat og skal
fungere som rådgivende organ for projektets styregruppe og sekretariat.
Frem til 2023 vil Arter.dk blive videreudviklet på grundlag af midler fra Miljøministeriet, 15. Juni Fonden
og Aage V Jensen Naturfond, med udvikling af en lang række faciliteter, herunder en app til indtastning af
observationer, mens man er ude i naturen. Det er også tanken at udvikle en mulighed for
billedgenkendelse, således at portalens brugere vil kunne indsende et billede og få et svar på, hvilken art
billedet viser.
6.2 Bøgeskovsprojektet
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet modtog i 2013 en
bevilling på 5,3 mio. kr. til projektet 'Urørt skov eller naturnær skovdrift — hvad skal der til for at bevare
biodiversiteten i de danske skove'. Projektet blev afsluttet i 2020 med publicering af bogen 'Forvaltning af
biodiversitet i dyrket skov'
Formålet med projektet var et udvikle en vidensbaseret platform for forvaltning af biodiversitet i danske
løvskove, med et fokus på, hvordan der skal skabes nye og forbedrede levesteder for fåtallige og truede
arter i dyrket skov. Projektet var opbygget med fire hovedkomponenter, en teoretisk del baseret på reviews
af eksisterende viden, en empirisk del med undersøgelse af biodiversiteten i fire forskellige typer af
løvskov, en eksperimentel del med gennemførsel af praktisk tiltag for at 'veteranisere' træer og
bevoksninger samt en formidlingsdel.
Projektet er vigtigt for Fondens strategiske satsning på at forbedre naturkvaliteten i eksisterende
naturområder. I den dyrkede løvskov er der et stort potentiale for at skabe bedre levesteder for skovens
flora og fauna, og dette projekt kommer med helt konkrete, vidensbaserede anvisninger til tiltag, der kan
forbedre livsbetingelserne for skovens biodiversitet.

Foto: Dansk bøgeskov.
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Bogen 'Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov' markerer en smuk, gennemillustreret og meget nyttig
afslutning på projektet, og erfaringer og vidensindsamlingen undervejs i projektet vil netop gennem denne
bog nå ud til en bred kreds af interessenter. Disse omfatter især skovbrugere og -ejere, men også
studerende inden for naturressourceforvaltning vil kunne få stor glæde af denne bog. Projektet har
undervejs dannet ramme om et stort antal bachelor- og specialeprojekter, hvorved projektet også
uddannelsesmæssigt har haft væsentlig betydning.

6.3 Sillerup Væld
I 2019 bevilgede 15. Juni Fonden 1.864.500 kr. til Silkeborg Kommune til en genopretning af
kildevældsområdet ved Sillerup Væld, der siden 1956 har været omdannet til dambrug. Sillerup Væld, der
ligger i Store Hjøllund Plantage som en del af det store Natura 2000-område Sepstrup Sande, Vrads
Sande, Velling Skov og Palsgård Skov, er et af Danmarks vandrigeste kildevæld, med en vandføring på
mellem 50 og 100 liter vand i sekundet. Til sammenligning er vandføringen i Lille Blåkilde, landets
vandrigeste kilde, 1501/sek.
Ved at fjerne dambruget og restaurere det naturlige terræn har projektet således genskabt et meget
værdifuldt stykke natur, hvilket er centralt for Fondens strategiske satsning for at skabe ny natur. Med
kildevældets retablering har Silkeborg Kommune i samarbejde med lodsejeren genskabt en hydrologisk og
biologisk helhed og et økologisk samspil med et kær- og vældområde (Ansø Enge) af national og
international betydning. Der er samtidig sket en markant forbedring af vandkvaliteten i de rene og
uforstyrrede vandløb Lillebækken og Skærbækken, der afvander til Salten Å og videre til Gudenåen.
Kildevæld er biologisk set meget spændende og usædvanlige levesteder, der med en stor vandføring og en
konstant temperatur på ca. 8°C året igennem giver helt særlige livsbetingelser for dyr og planter. Især
mosser og vandinsekter som vårfluer og slørvinger optræder i kildevæld med særlige former, der er
tilpasset dette specielle miljø.
Samlet set vil projektet dels sikre retableringen af en mosaik af mange forskellige levesteder, der er stærkt
på retur i Danmark, og dels genskabe en økologisk og hydrologisk helhed i dette vigtige naturområde.
Projektet bidrager således også til målopfyldelse for det internationalt vigtige Natura 2000-område.

6.4 Blyfri ammunition
Fonden gav i 2019 en bevilling på 381.061 kr. til Niels Kanstrup, Lektor på Institut for Bioscience på
Aarhus Universitet til projektet 'Hvad skal der til for at danske jægere skifter blyprojektiler ud med blyfri
typer?'. Fonden har gennem en række år bevilget penge til Niels Kanstrups undersøgende og oplysende
arbejde med konsekvenserne af bly i riffelammunitionen, da Fonden ser disse bestræbelser som vigtige for
jagtens rolle i naturforvaltningen og for naturen.
Projektet 'Hvad skal der til...' blev afsluttet i 2020 og omfattede en bred spørgeskemaundersøgelse stilet til
danske riffeljægere. Jægerne blev spurgt om deres viden om og holdninger til blyholdig ammunitions
miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, viden om alternativer til blyholdig ammunition samt forslag til
incitamenter til at skifte fra blyholdig til blyfri riffelammunition. Med et svar fra 2700 jægere gav
undersøgelsen en god viden om jægernes viden og eventuelle motivation til at skifte. Kendskabet til de
sundheds- og -miljømæssige problemer er generelt lille, og den primære årsag til at jægere skifter til
blyfrie typer er betingelserne for riffeljagt i Tyskland, hvor blyholdig ammunition er forbudt, og hvor
mange går på jagt. Undersøgelsen angiver en række årsager til, at jægere ikke skifter til blyfri ammunition,
men tendensen er dog, at et stigende antal jægere er i færd med at skifte til blyfri ammunition.
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Undersøgelsen bygger ovenpå Niels Kanstrups og Institut For Biosciences tidligere projekter inden for
samme tema, herunder udarbejdelse af et særnummer af det ansete miljøtidsskrift Ambio med titlen 'Lead
in hunting ammunition: Persistent problems and solutions. Særnummeret, der blev støttet af 15. Juni
Fonden med en bevilling på 150.000 kr., blev redigeret og delvis forfattet af Niels Kanstrup og Anthony
Fox fra Institut For Bioscience samt Vernon Thomas fra Dept. Integrative Biology, University of Guelph,
Canada. Niels Kanstrups og instituttets arbejde med dette tema er med 15. Juni Fondens bevillinger nået
ud til et stort publikum.

6.5 15. Juni Fondens Naturpriser 2020
I 2020 har 15. Juni Fonden for 5. gang uddelt priser til personer og aktører, der frivilligt har gjort en særlig
indsats for naturen. I 2020 uddeltes en Naturpris på 200.000 kr. og en Ildsjælpris på 100.000 h.
Naturprisen gives til lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og
ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter.
Ildsjælprisen gives til personer, institutioner eller organisationer, der gennem deres særlige indsats for
dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive
forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen.
Fondens ønske med naturpriserne er at anerkende en særlig indsats for den danske natur og herved
inspirere andre til lignende initiativer.

15. Juni Fondens Naturpris 2020 gik til Martin Sandager for hans meget omfattende indsats for at
genskabe den lysåbne hedemosenatur i Kragelund Mose ved Vejen. Martin Sandager har for egne midler
påbegyndt et ambitiøst naturgenopretningsprojekt i den tilgroede mose, og han har i samarbejde med
Vejen Kommune og SAGRO genskabt de særlige naturværdier, der tidligere florerede i mosen. Han har
opkøbt flere arealer og udsat kreaturer og heste til en ekstensiv afgræsning, og han har opfordret og
inspireret mosens øvrige lodsejere til at tage del i bestræbelserne på at genskabe hedemosen. Kragelund
Mose udgør 280 ha, og indtil videre har Martin Sandager samlet et areal på 62 ha, hvor der nu foregår
naturplejetiltag. Martin Sandagers indsats er således helt afgørende for at sikre bestandene af en række
sjældne plante- og dyrearter i mosen.
Naturprisen blev uddelt i forbindelse med Naturmødet 2021 i Hirtshals gennem en streamet begivenhed.
Fondens Ildsjælpris 2020 blev tildelt Biologisk Forening for Nordvestjylland (BNF) for foreningens
vedvarende og bredt favnende indsats for naturen i Nordvestjylland. Foreningens hovedformål er at
indsamle viden om naturen, udbrede kendskabet til naturen og bidrage aktivt til og deltage i
naturbeskyttelse.
BFN, der har eksisteret i 50 år, er en velanskrevet partner omkring naturundersøgelser, formidling og i
praktiske naturprojekter, og foreningen har løbende samarbejde med fx Nationalpark Thy, Naturstyrelsen
og Thisted Kommune. BFN yder en meget stor indsats omkring formidling og oplysning gennem eget
forlag og gennem kurser, foredrag, medlemsblad og ekskursioner. Senest har foreningen i samarbejde med
Thisted Kommune oprettet en naturklub for børn.
Ildsjælprisen blev uddelt i forbindelse med Naturmødet 2021 i Hirtshals gennem en streamet begivenhed.

15

Ledelsesberetning
7. Fondens egne projekter og aktiviteter
7.1 Driften af Arboretet og formidlingen
15. Juni Fonden overtog i 2016 ejerskabet af Arboretet i Hørsholm fra Københavns Universitet (KU). 15.
Juni Fonden stiller Arboretet i Hørsholm til rådighed for KU, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, der anvender det til undervisning og forskning samt drifter det. Fonden har tillige
overdraget brugsret til en del af Arborethusene til Universitetet.
15. Juni Fonden har traditionelt sammen med Københavns Universitet bl.a. holdt Åbent Hus i Arboretet
og Terapihaven Nacadia. På grund af Covid-19 pandemien, har aktiviteterne desværre stort set ikke
kunnet gennemføres i 2020. Til gengæld ser det ud til, at mange på egen hånd, har fundet frem til
Arboretets attraktionsværdi. Covid-19 pandemien har skabt fornyet interesse for at bevæge sig udendørs.
Det har også givet en stor vækst i antallet af almindelige besøgende i Arboretet. I efteråret 2020 blev der
opsat en publikumstæller ved hovedindgangen til Arboretet. I årets sidste 2 måneder blev der registreret
ca. 9.000 gæster. Omregnet til årsbasis svarer det til et besøgstal på mindst 45.000. Det er væsentligt flere
end tidligere, hvor der skønsmæssigt har været 25.000-30.000 årlige gæster. Tallene fra den første del af
2021 tyder på, at antallet stadig stiger.
Skolestuen, der indgår i Arboretets publikumshus, har været lånt ud til Københavns Universitet og
forskellige dagtilbud og skoler i området.
I 2019 igangsatte 15. Juni Fondens bestyrelse et formidlingsprojekt omkring Arboretet. Projektet skal dels
færdigudvikle selve publikumshusets faciliteter, så det rummer relevante undervisningsmidler. Dels
udvikle og styrke formidlingen af natur til børn og unge fra nærområdets skoler og dagtilbud. I løbet af
2020 har der været arbejdet med at udvikle tilbuddene samt at sikre gode samarbejdsaftaler med skoler og
dagtilbud i Hørsholm Kommune. På grund af Covid-19 pandemien, har tilbuddene desværre ikke kunne
foldes ud til fuld anvendelse i 2020. Der er dog etableret kontakter til skolernes ledere og lærere, der
forhåbentlig muliggør en mere systematisk udrulning, når pandemien gør det muligt igen at arbejde
normalt.

7.2 Arboretets samarbejdsudvalg og revitaliseringspuljen
Det er som omtalt fortsat KU, der driver Arboretet til brug for undervisning og forskning. Som led i
samarbejdet mellem Fonden og KU er der etableret et "Arboretets samarbejdsudvalg". I 2020 har der
været holdt to møder i samarbejdsudvalget, der består af medarbejdere fra KU's Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning (IGN), samt 15. Juni Fonden.
En af samarbejdsudvalgets opgaver er at forbehandle ansøgninger til en revitaliseringspulje på lo mio. kr.,
der blev etableret i forbindelse med 15. Juni Fondens overtagelse af Arboretet fra KU. Ansøgninger
forelægges efterfølgende Fondens bestyrelse.
Efter anbefaling fra Samarbejdsudvalget har Fonden tidligere ydet en donation til projektet Move Green,
der ledes af IGN. Projektet gennemføres i Arboretet og vil medføre anlæg af faciliteter, som skaber bedre
adgangsforhold til naturen for handicappede og gangbesværede. Målet er at skabe mere systematisk viden
om, hvordan man bedst faciliterer adgangen til naturen for grupper der ellers kun vanskeligt kan færdes i
den. Detailplanlægningen er fortsat i 2020. Projektet er i processen blevet flyttet, så det nu i al
væsentlighed gennemføres uden for den del af Arboretet, der er indhegnet. Selve anlægsdelen forventes
først gennemført i sidste del af 2021.
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Et andet af projekterne er arbejdet med etablering af det nye danske Arboret. Projektet pågår, men især på
grund af tørke i sommeren 2018 er plantningen blevet forsinket. Der er i projektets første fase plantet 35
arter, mens det i en efterfølgende fase forventes at plante yderligere 22 arter. De danske arter af træer og
buske er i samarbejde med Hørsholm Kommune primært plantet i grupper efter arternes økologi og
sekundært efter indbyrdes slægtskab.
Samarbejdsudvalget har i 2020 anbefalet følgende nye projekter i Arboretet støttet af midler fra
revitaliseringspuljen. Bevillingerne er efterfølgende godkendt af 15. Juni Fondens bestyrelse.
Projekt

Bevilling (kr.)

Det danske Arboret II
Etablering af klonarkiv af ask
Nordisk Arboretudvalg, jubilæumsmøde i Arboretet

1.590.000
185.000
42.000

I alt forbrugt 2020

1.817.000

Med disse bevillinger er revitaliseringspuljen opbrugt.
Under samarbejdsudvalget blev der i 2019 nedsat en Infogruppe, der har som formål at drøfte og
koordinere KU's og 15. Juni Fondens formidlingsindsats i Arboretet. Der er i 2020 afholdt to møder,
hvorunder gruppen drøftede forhold omkring formidlingsfolderne for Arboretet.

8. Statistik om ansøgningerne
8.1 Ansøgninger generelt
I 2020 modtog 15. Juni Fonden i alt 1.005 ansøgninger inden for Fondens bevillingsområder. Der blev
ansøgt om ca. 470 mio. kr. 147 af ansøgningerne samt Fondens særlige Covid-19 initiativ på
billedkunstområdet, blev støttet med i alt 70,5 mio. kr. (netto). En liste over samtlige støttede projekter
offentliggøres på Fondens hjemmeside www.i5junifonden.dk.
Indkomne ansøgninger i 2020

Kunst og kultur
Humanitære
Natur
Jagt
I alt

Støttede

Modtagne

587
173
222

23
1005

Afviste

83
10 _
49
5
147

504
163
173
18
858

Fonden fokuserer i stigende omfang på, hvilke effekter støtten afføder. Det søges illustreret gennem de
eksempler på støtte, der er givet i de foregående afsnit. I takt med Fonden udvikler sit strategiske
grundlag, vil det fremadrettet træde tydeligere og tydeligere frem i de donationer, der er tildelt og de
projekter, der er afsluttet.
I de følgende opgørelser er bevillingerne delt op i bevillingsområderne kunst og kultur, humanitært og
socialt, samt i natur og jagt. Under hvert bevillingsområde er der tillige givet bevillinger til forskning og
uddannelsesmæssige formål, men det opgøres ikke som selvstændige kategorier. Opmærksomheden skal
for god ordens skyld henledes på, at det fulde bevilgede beløb er medtaget i bevillingsåret, også for
projekter, der løber over flere år.
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Uddelinger 2020

• Kultur

• Humanitære

Natur

Jagt

Figur
M figur i fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder i 2020. Det
fremgår, at af støttede projekter er der ydet relativt mest til "Natur", hvilket er i overensstemmelse
områdets særlige fremhævning i Fondens vedtægter.
Uddelinger 2016-2020

Figur 2
Af figur 2 fremgår den procentvise økonomiske fordeling opgjort på de fire bevillingsområder. Fordelingen
baserer sig på de samlede bevillinger for perioden 2016 til 2020.
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Bevillingsstørrelser 2020

• < 250 t.kr.

* 250 - soo t.kr.

. > 500 t.kr.

Figur 3
M figur 3 fremgår den procentvise økonomiske fordeling i beløb mellem "Store", "Mellem" og "Små"
bevillinger givet i 2020. Fondens bestræbelse på at give lidt færre men til gengæld større bevillinger, er
slået igennem i 2020.

9. Fondens ledelse og administration
15. Juni Fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fonden blev omdannet til
erhvervsdrivende i 2020. Fonden følger kriterierne for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jævnfør
nedenfor.

9.1 Bestyrelsens mødeaktiviteter og sammensætning
Fondens bestyrelse består af fire medlemmer. Bestyrelsens sammensætning er fastlagt i Fondens fundats.
Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt fire bestyrelsesmøder og desuden et seminar fokuseret på
Fondens uddelingsstrategi.
Endvidere har der været afholdt møder i Naturudvalget, i Kulturudvalget og i Investeringsudvalget.
Særligt Investeringsudvalget har desuden været engageret i Fondens omdannelse til en erhvervsdrivende
fond, og gennemgangen af Fondens porteføljer i den sammenhæng.
Derudover har bestyrelsesmedlemmer, direktør og programchef holdt ca. 150 møder m.m. med
samarbejdspartnere, ansøgere, donationsmodtagere m.fl. Dertil kommer deltagelse i en lang række
netværksmøder, seminarer, konferencer og åbninger af begivenheder mm., som Fonden har støttet.
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Bestyrelsens sammensætning:
Helene Kähler Hjenner, formand (f. 1972)

Indvalgt: 2004
Titler m.m.: CEO Immudex ApS, akademiingeniør og cand.scient.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Lise og Valdemar Kählers familiefond og i Furine ApS.
Bestyrelsesmedlem i Arborethusene A/S, 15. JF Invest A/S og I/S Kählers Ejendomme.
Bestyrelsesmedlem i Børnekulturhuset i Karlebo's Fond.
Medlem af Fondens Kulturudvalg og Naturudvalg. Anses for at være afhængigt bestyrelsesmedlem.
Niels Heering, næstformand (f. 1955)

Indvalgt: 2001
Titler m.m.: Advokat, partner, Gorrissen Federspiel, cand.jur. Direktør for 15. JF Invest A/S.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Aquaporin A/S, Arborethusene A/S, Civ, ing. N.T.
Rasmussens Fond, Danish Aerospace Company A/S, Investeringsforeningen BankInvest, JEU Holding
ApS, M.Goldsmidt Holding A/S, Nesdugaard Holding ApS, NTR HoldingA/S, Stæhr Holding A/S, Viga
Holding ApS og Wama Consult ApS. Medlem af bestyrelsen i BI Management A/S, Henning Stæhr A/S,
Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite, Lise og Valdemar Kählers Familiefond, Ole Mathiesen
A/S og StandbyCo I ApS (Helgstrand Dressage), 15. JF Invest A/S.
Medlem af Fondens Kulturudvalg og Investeringsudvalg. Anses for at være afhængigt bestyrelsesmedlem.
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 og i 15. JF Invest A/S, PFA Invest,
Finansiel Stabilitet og Den Sociale Kapitalfond. Medlem af bestyrelsen i Pension Danmark Holding A/S,
Pension Danmark A/S, Chr. Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S, Arborethusene A/S og
Foreningen Madens Folkemøde.
Medlem af Fondens Investeringsudvalg. Anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Jens- Christian Svenning (f. 1970)
Indvalgt: 2018
Titler m.m.: Professor, Centerleder for Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World
(BIOCHANGE) ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet. VILLUM Investigator. Biolog, cand.scient.,
Ph.D.
Andre bestyrelser o.l.: Bestyrelsesformand i Maasai Mara Science and Development Initiative. Medlem af
bestyrelsen i 15. JF Invest A/S, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Danmarks
Naturvidenskabelige Akademi. Vice-Chefredaktør hos Ecography. Redaktør hos Nordic Journal of Botany.
Medlem af bestyrelsen i Advisory Board, One Earth og Rådgivende Udvalg i Rewilding samt medlem af
Supervisory Board for Rewilding Europe.
Medlem af Fondens Naturudvalg. Anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.
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Foto: 15. Juni Fondens bestyrelse. Fra venstre: Peter Engberg Jensen. Jens-Christian Svenning, Helene Kähler
Hjenner og Niels Heering.

9.2 Sekretariat og administration
Efter den sidste ansøgningsrunde i 2019 blev der implementeret et nyt ansøgningssystem til en fuld digital
behandling af ansøgninger. I samme ombæring fik Fonden ny hjemmeside, som understøtter de digitale
processer og i en mere moderne form fortæller, hvad Fonden støtter og hvad Fonden i øvrigt står for.
Fondens ansøgningssystem er i løbet af 2020 blevet fuldt udbygget. Hele processen fra ansøgning til
administrativ og bestyrelsesmæssig behandling sker i rammen af systemet. Dialog med ansøgerne,
projektstyring, projektøkonomi og afrapportering sker også digitalt.
Personalet består af:
• Administrerende direktør Per Voetmann, cand.scient.pol. et phil., MOL.
• Business controller Steen Clausen, der bl.a. har ansvar for bogholderimæssige og administrative
funktioner.
• Programchef Steffen Brøgger-Jensen, cand.scient. og ph.d., der bl.a. har ansvar for natur- og
jagtområdet.
• Projektleder Jes Lind, cand. Scient. pol., der tiltrådte i december 2020 og arbejder med Fondens
proaktive projekter på natur- og naturterapiområderne.
• Sekretariatsmedarbejder Karen Biering, der tiltrådte i december 2020 og bl.a. har ansvar for
serviceopgaver i Arborethusene. Karen Biering afløste Morten Barsballe, der var ansat en stor del
af året med samme typer opgaver.

10. Efterfølgende begivenheder
Der er ikke på nuværende tidspunkt indtruffet nye begivenheder, der påkalder sig særlig opmærksomhed.
Den aktuelle Covid-19-pandemi skaber dog fortsat usikkerhed om såvel Fondens investeringer — se punkt
14 —og om alle de støttede projekter kan gennemføres som forudset.
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n. Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet nævneværdig usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabet.

12. Forventede udvikling
15. Juni Fonden forventer i 2021 et resultat eksklusive kursregulering af aktierne i Rockwool International
A/S, der vil understøtte uddelinger på nogenlunde samme niveau som i 2020. Det vil sige et
uddelingsniveau på ca. 70 mio. kr. Som nævnt andre steder, skaber Covid-19 pandemien dog en vis
usikkerhed om afkast og uddelingsmuligheder i 2021. Det kan påvirke udviklingen.
Det samlede afkast af fondens investeringer udgøres af afkast ved investeringen i Rockwool International
A/S og øvrige investeringer primært i en portefølje af værdipapirer. Afkast af investeringen i Rockwool
International A/S forventes at udgøre i niveauet 42 mio. kr. i udbytte med tillæg af kursudviklingen på
selskabets aktier. Det forventede afkast for øvrige investeringer er med den aktuelle risiko i niveauet 4 - 5
pct. på langt sigt - men med væsentlig usikkerhed for det enkelte kalenderår.

13. Videnressourcer
Som erhvervsdrivende fond, der har uddelinger og egne projekter som sin hovedaktivitet, er der til
stadighed fokus på de menneskelige ressourcer i Fondens bestyrelse, ledelse og medarbejderskare.
Fonden har ud fra sine almennyttige ambitioner hidtil ikke haft problemer med at tiltrække og fastholde
de rette kvalifikationer og kompetencer.

14. Særlige risici
Den aktuelle Covid-19 situation kan skabe usikkerhed på finansmarkederne, som igen kan påvirke
Fondens resultat. Fondens egne risici knytter sig overvejende til udviklingen på aktie- og
obligationsmarkedet. Ændringer i kurser og afkast kan påvirke Fondens uddelingsniveau og drift.
Hovedparten af Fondens uddelinger går til danske offentlige og private institutioner, der er underlagt
offentlig kontrol eller tilsyn. Samlet bidrager det til at begrænse Fondens risici i forbindelse med
uddelingerne.

15. Eksterne miljø
Fonden lægger vægt på at arbejde miljørigtigt og klimaneutralt, hvor det er muligt. I Fondens eget hus,
lægges der vægt på at mindske bidraget til CO2-udledningen, bl.a. gennem anvendelse af solenergi.
Fondens generelle prioritering af natur og biodiversitet i uddelingerne har tillige som forventet effekt, at
naturen og dermed miljøet overordnet set forbedres.
Miljøpåvirkningen gennem Fondens investeringer betragtes som overvejende positive.

16. Samfundsansvar
Fondens aktiviteter og formål er beskrevet i afsnit 1.
Som fond med et almennyttigt formål er 15. Juni Fonden født med et stort samfundsansvar. Fondens
formål er efter vedtægterne overordnet at virke til gavn for det danske samfund. Bestyrelsen har uddybet
det i Fondens vision: "En rigere, stærkere og mere mangfoldig natur og kultur".
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Fonden tilstræber i al sin virksomhed at leve op til det. Både i Fondens drift, Fondens investeringer og i
Fondens egne projekter og uddelinger. Det samme gælder i formidlingen af projekter støttet af Fonden.
Ud over den generelle vision, har Fonden dog ikke formuleret specifikke politikker, der snævert er knyttet
til samfundsansvaret.
Fonden lægger vægt på, at samfundsansvaret også afspejles i Fondens kommunikation om, hvilke områder
bestyrelsen aktuelt vægter i uddelingspolitikken. Det tydeliggøres på Fondens hjemmeside
www.i5junifonden.dk og i den information, der her gives om uddelingerne.
Fondens risici, politik og handlinger kan i øvrigt opsummeres således:
Miljø og klima:
Fonden vurderer at der ikke er risici forbundet hermed, da Fonden kun har en mindre
administration og har et energivenligt domicil. I Fondens investeringsstrategi tilstræbes
økonomisk vækst (og udbytte), der samtidig reducerer de negative og øger de positive
indvirkninger på ESG-faktorer. Derfor har Fonden valgt ikke at udarebjde politikker, handlinger
eller resultater på dette område.
Personaleforhold:
Fonden vurderer at der ikke er risici forbundet hermed, da Fondens sekretariat er meget lille og
har ikke oplevet problemer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, jf. pkt. 9.2. Derfor
har Fonden valgt ikke at udarbejde politikker, handlinger eller resultater på dette område.
Menneskerettigheder:
Fonden vurderer at der ikke er risici forbundet hermed, som følge af Fondens formål og
uddelingsaktiviteter. Fondens investeringsstrategi har fokus på den samlede indvirkning på ESGfaktoren. Derfor har Fonden valgt ikke at udarbejde politikker, handlinger eller resultater på dette
område.
Anti-korruption:
i. Beskrivelse af risiko
a. Fonden vurderer, at der er en begrænset risiko for at understøtte ansøgere, der har andre
formål, end de angiver i ansøgningen, fx egen vinding. Desuden er der en begrænset risiko
for, at bestyrelsesmedlemmer og ansatte misbruger Fondens sagsbehandlingssystem til
egen vinding.
2. Politikker
a. Bestyrelsen rådfører sig med særligt sagkyndige i forbindelse med uddelingerne, så
donationerne hviler på et fagligt og sagligt fundament. Der er i Fondens forretningsorden
omfattende godkendelsesprocedurer i forhold til donationer og uddelinger.
3. Handlinger/resultater i 2020
a. Fondens administrative system har indbygget en række kontroller og advarsler, der
modvirker misbrug, hvilket er blevet håndhævet og efterset i 2020.
b. Fonden har i 2020 færdigimplementeret sit nye sagbehandlingssystem, der som nævnt har
indbygget en række kontroller og advarsler, der modvirker misbrug.
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17. Forskning og udviklingsaktiviteter
Fonden har ikke selv bedrevet forskning eller udviklingsaktiviteter i
støttede projekter knyttet til forskning og/eller udvikling.

2020.

Imidlertid er en stor del af de

18. Underrepræsenterede køn
Fondens bestyrelse består af tre mænd og en kvinde, som også er formand for bestyrelsen.
Fonden vurderer derfor at der er en ligelig kønsmæssig fordeling i bestyrelsen.
Der rapporteres ikke om kønsfordelingen i øvrige ledelseslag, da Fonden har under 50 medarbejdere og er
omfattet af bagatelgrænsen jf.. Selskabsloven § 139 c, stk. 7.

19. Redegørelse for god fondsledelse
Fonden følger kriterierne for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jævnfør Årsregnskabslovens §
77a. Den lovpligtige redegørelse er tilgængelig på Fondens hjemmeside:
https://www.i5junifonden.dk/governance/

20. Redegørelse for uddelingspolitik
Fonden har i 2020 opdateret sin uddelingsstrategi, som er blevet skærpet. Det er fortsat Fondens fundats,
der er udgangspunktet for arbejdet. Bestyrelsen har besluttet navnlig at støtte:
Kunst og kultur:
• Billedkunst med tilknytning til Danmark
• Scenekunst - primært inden for operagenren
• Børn og unges kulturelle fundament
Natur og jagt:
• Projekter som skaber plads til natur og biodiversitet
• Projekter som øger kvaliteten af natur og biodiversitet
• Projekter som øger befolkningens interesse for og viden om natur
Humanitære og sociale formål:
• Aktiviteter, som undersøger og anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og
velfærdsfremmende aktiviteter.
Hovedvægten i uddelingerne ligger på natur- og jagtområdet. Ansøgninger til Fonden afgives i Fondens
digitale ansøgningsportal. Gennem portalen sikres, at støtte til konkrete projekter vurderes ud fra de
kriterier og retningslinjer, bestyrelsen har vedtaget. Bestyrelsen rådfører sig med særlige sagkyndige i
forbindelse med uddelingerne, så det sikres, at de støttede ansøgninger er af den fornødne kvalitet.
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at de støttede projekter arbejder med at vise effekt og impact af den
gennemførte indsats. Statistik og nærmere beskrivelse af udvalgte resultater og effekter fremgår af andre
dele af ledelsesberetningen.
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 for 15. Juni Fonden.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncemregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets
og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Hørshohn, den 26. maj 2021
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Per Voetmann
adm. direktør
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Helene IG1h er

( 7-

ner

i4

ls Heei
ring
tformand

Peter Eng rg Je

25

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i 15. Juni Fonden og fondsmyndigheden
Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og
fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens og
fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 15. Juni Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis, for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen
("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 koncernen 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
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og 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 koncernen eller 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.
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•

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 koncernens og 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 koncernen og fonden ikke længere kan fortsætte driften.

•

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.

•

Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi
er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores
revisionskonklusion.

Vi kommunikerer endvidere 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.

København, den 26. maj 2021
Pricewaterhous eCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771231

ert FrskeiTomczy
statsautoriseret revisor
n9777

Daniel Nielsen
statsautoriseret revisor
mne451o5
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Note

Indtægter

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2019

Moderfond
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

884.501

Andre driftsindtægter

Personaleomkostninger

2020

4

45.771

TDKK

832.326

45.771
1.349

1.060

1.333

847

-3.467

-2.878

-3.825

-3.422

882.094

44.226

829.348

43.698

-3.874

-3.684

-3.874

-3.684

-319

-296

0

0

0

0

52.369

179

877.901

40.246

877.843

40.193

0

11

0

11

-8

-4

-1

-2

877.893

40.253

877.842

40.202

-51

-51

0

0

877.842

40.202

877.842

40.202
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Aktiver
Balance 31. december

Koncern
Note

2020

2019

2020

Moderfond
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

37.892
1.500

38.134
1.438

14.262
950

900

Materielle anlægsaktiver

39.392

39.572

15.212

15.162

2.712.037
0

1.904.154
0

2.712.037

1.904.154

619.867

25.000

Finansielle anlægsaktiver

2.712.037

1.904.154

3.331.904

1.929.154

Anlægsaktiver

2.751.429

1.943.726

3.347.116

1.944.316

3.534
0
10.417
15

1.069
732

3.524
0

Fonds- og selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

3.309
0
12.377
0

12.393
0

10.417
0

Tilgodehavender

15.686

13.966

14.194

13.941

634.134

625.428

47.446

625.428

28.344

1.713

20.574

1.011

678.164

641.107

82.214

640.380

3.429.593

2.584.833

3.429.330

2.584.696

Andre værdipapirer og kapitalandele
Kapitalandele i dattervirksomheder

5/6

7
8

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende fra tilknyttet virksomhed

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

9/10

14.262
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Passiver
Balance 31. december

Koncern
Note

Fondskapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre
værdis metode
Frie reserver
Uddelingsramme
Egenkapital

Hensættelse til udskudt skat

12

Hensatte forpligtelser

Gæld til kreditinstitut
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Skyldige bevillinger

13

Kortfristede gældsforpligtelser

Passiver

Resultatdisponering

11

Honorar til revisor
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

16
17

Nærtstående parter

18

Anvendt regnskabspraksis

19

2020

2019

2020

Moderfond
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

353.000

353.000

353.000

353.000

0
2.863.684

52.369
2.811.315
100.000

0
2.096.274

100.000

0
2.096.274
60.000

3.316.684

2.509.274

3.316.684

2.509.274

39

4

0

0

39

4

0

0

0
81
1.153

708
76
564

0
30
980

708
0
507

60.000

111.636

74.207

111.636

74.207

112.870

75.555

112.646

75.422

3.429.593

2.584.833

3.429.330

2.584.696
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Egenkapitalopgørelse

Fondskapital

Reserve for
nettoopskriv
ning efter
den indre
værdis
metode

Frie reserver

Uddelingsramme

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Koncern

Egenkapital 1. januar
Årets uddelinger
Tilbagebetalte uddelinger

353.000
0
0

0
0
0

2.096.274
0
571

60.000
-71.003
0

2.509.274
-71.003
571

0
0

0
0

-20.000
786.839

20.000
91.003

0
877.842

353.000

0

2.863.684

100.000

3.316.684

Forhøjelse af uddelingsrammen
i regnskabsåret
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Fondskapital

Reserve for
nettoopskriv
ning efter
den indre
værdis
metode

Frie reserver

Uddelingsramme

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Moderfond

Egenkapital 1. januar
Årets uddelinger
Tilbagebetalte uddelinger
Forhøjelse af uddelingsrammen
i regnskabsåret
Årets resultat

353.000
0
0

0
0

2.096.274
0

60.000
-71.003

0

571

0

2.509.774
71.003
-571

0
0

0
52.369

-20.000
734.470

20.000
91.003

0
877.842

Egenkapital 31. december

353.000

52.369

2.811.315

100.000

3.316.684
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Koncernen

Note

Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende
Pengestrømme fra ordinær drift
Køb af værdipapirer
Salg af værdipapirer
Køb af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Optagelse af gæld til kreditinstitutter

14
15

2020

2019

TDKK

TDKK

877.842

40.202

-819.436
-1.835

10.541
268

56.571

51.011

0
-8

11
-5

56.563

51.017

-102.976
106.893
-139

-158.627
122.622
-17

3.778

-36.022

0

708

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter
Årets betalte bevillinger

-708
-33.002

0
-32.954

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-33.710

-32.246

Ændring i likvider

-26.631

-17.251

Likvider 1. januar

1.713

18.964

Likvider 31. december

28.344

1.713

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger

28.344

1.713

Likvider 31. december

28.344

1.713
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Noter til årsregnskab
Koncern
2020

2019

Moderfond
2020
2019

Indtægter

TDKK

TDKK

TDKK

Udbytte, Rockwool International A/S
Kursregulering, Rockwool International A/S

42.192
807.882

Obligationsrenter
Øvrige udbytter
Øvrige kursreguleringer

2

39.423
-75.197
6.837
9.712

6.058
15.827
12.542

64.996

TDKK

42.192
807.882

39.423

3.765
15.827

-75.197
6.837
9.712
64.996

884.501

45-771

-39.004
832.326

45-771

3.850

3.683

3.850

3.683

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring

24
3-874

3.684

3-874

3.684

3

3

3

3

750

936

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
medarbejdere
Løn, administrerende direktør, Per Voetmann

24

936

750

380

Løn, tidligere sekretariatschef

380

Fordeling af bestyrelsens honorarer:
TDICK

Bestyrelseshonorar

Udvalgshonorar

I alt

2019

Helene Kähler Hjenner

400

70

470

418

Niels Heering

300

70

370

280

Peter Engberg Jensen

250

35

285

259

Jens-Christian Svenning

250

35

285

259

1.410

1.216

Ovenstående honorarer er også gældende for hele koncernen.

3

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

0

11

0

11

0

11

0

11
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Noter til årsregnskab
Koncern
2020

4

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

5

Moderfond
2020
2019

2019

16

o

35

51

51

51

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

TDKK

TDKK

Koncern

I alt
TDKK

Kostpris 1. januar

38.439

1.515

39.954

Tilgang i årets løb

o

139

139

Afgang i årets løb

o

o

o

Kostpris 31. december

38.439

1.654

40.093

Afskrivninger 1. januar

305

77

382

Årets afskrivninger

242

77

319

547

154

701

37.892

1.500

39.392

Afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Noter til årsregnskab
6

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

Moderfond

Kostpris 1. januar

14.262

900

15.162

Tilgang i årets løb

o

50

50

Afgang i årets løb

o

o

o

14.262

950

15.212

Kostpris 31. december

Afskrivninger 1. januar

o

o

o

Årets afskrivninger

o

o

o

Afskrivninger 31. december

o

o

o

14.262

950

15.212

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Koncern

7

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Moderfond

2020

2019

2020

2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

721.990

721.990

721.990

721.990

Tilgang i årets løb

o

o

o

o

Afgang i årets løb

o

o

o

o

721.990

721.990

721.990

721.990

1.182.165

1.257.362

1.182.165

1.257.362

807.882

-75.197

807.882

-75.197

1.990.047

1.182.165

1.990.047

1.182.165

2.712.037

1.904.154

2.712.037

1.904.154

Kostpris 31. december

Værdireguleringer 1. januar
Årets værdireguleringer
Værdireguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Posten består af aktier i Rockwool International A/S (uændret 1.318.496 stk.)
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Noter til årsregnskab

Moderfond

8

Kapitalandele i dattervirksomheder

2020

2019

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

25.000

25.000

Tilgang i årets løb

542.498

o

Kostpris 31. december

567.498

25.000

0

-179

Årets resultat

Værdireguleringer 1. januar

52.369

179

Værdireguleringer 31. december

52.369

o

619.867

25.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Stemme- og
Navn

Hjemsted

Arborethusene A/S

Hørsholm

100%

25.182

182

15. JF Invest A/S

Hørsholm

100%

594.685

52.187

ejerandel

Egenkapital

Koncern

9

Årets resultat

2020

2019

Moderfond
2020
2019

Obligationer

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Regnskabsmæssig værdi 1. januar

702.096

346.075

387.380

346.075

Tilgang i årets løb

79.351

134.736

54.951

134.736

Afgang i årets løb

-399.515

-94.216

-380.751

-94.216

Realiseret kursgevinst/-tab ved salg

-14.847

-81

10.307

22.895

-14-414
280

-81

Urealiserede kursreguleringer

22.895

377.392

409.409

47.446

409.409

Posten består af obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger.
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Noter til årsregnskab
Koncern

10 Aktier
Regnskabsmæssig værdi 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Realiseret kursgevinst/-tab ved salg
Urealiserede kursreguleringer

2020

2019

Moderfond
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

462.503

178.352

238.520

23.625

23.892

23.625

23.892

-246.468
-20.567

-28.407
820

-238.939
-22.479

-28.407
820

37.649

41.362

-727

41.362

256.742

216.019

0

216.019

178.352

Posten består af aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Moderfond
2020
2019
TDKK

11 Resultatdisponering
Årets bevillinger
Regulering af uddelingsrammen
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat

Koncern
12

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Skattemæssigt underskud til fremførsel

TDKK

71.003

37.690

40.000

22.310

52.369
714.470

o
-19.798

877.842

40.202

2020

2019

Moderfond
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

52

39
o

-48

39

4

0

0

Moderfond
2020
2019

13 Skyldige bevillinger

TDKK

TDKK

Skyldige bevillinger 1. januar

74.207

Årets bevillinger
Bortfaldne bevillinger
Udbetalte bevillinger, bevilget tidligere år
Udbetalte bevillinger, bevilget i året

71.003
-571
-23.020
-9.983

-23.065
-.9889

Skyldige bevillinger 31. december

111.636

74.207

69.471
39.480
-1.790
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Noter til årsregnskab
Koncern

14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Indtægter og finansielle poster

2020

2019

TDKK

TDKK

-819.806

10.541

319

296

51

51

-819.436

10.888

-1.737

688

-98
-1.835

-420

Lovpligtig revision

250

106

Andre ydelser

369

191

619

297

Afskrivninger
Skat af årets resultat

15 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.

268

16 Honorar til revisor

17 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Fondens datterselskaber hæfter solidarisk for skat af datterselskabernes sambeskattede indkomst niv. Det
samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af 15. ,JF Invest A/S, der er administrationsselskab i forhold
til sambeskatningen. Fondens datterselskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter.

Moderfonden har en ikke indregnet latent skatteforpligtelse, som udgør TDKK 469.407 (2019: TDKK
280.943). Skatteforpligtelsen vedrører skattemæssige hensættelser til senere uddelinger samt ikke
beskattede kursgevinster på aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Størstedelen af den latente skat
udløses kun ved eventuel afhændelse af aktier og Fonden forventer at neutralisere denne skatteforpligtelse
ved fremtidige bevillinger, hvorfor den latente forpligtelse ikke indregnes.
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Noter til årsregnskab
18 Nærtstående parter
Grundlag
Nærtstående parter

Helene Kåhler Hjenner

Bestyrelsesmedlem

Niels Heering

Bestyrelsesmedlem

Jens-Christian Svenning

Bestyrelsesmedlem

Peter Engberg Jensen

Bestyrelsesmedlem
Datterselskab

Arborethusene A/S
15. JF Invest A/S

Datterselskab

Lise og Valdemar Kählers familiefond

Administreres af 15. Juni Fonden

Transaktioner

Administrationshonorar fra Lise og Valdemar Kåhlers Familie fond på TDKK 30 (2019: TDKK 30) i henhold
til administrationsaftale.
Bestyrelsens samlede honorar er oplyst i note 1.
Fonden udlejer et grundstykke til datterselskab, Arborethusene A/S, for en årlig leje på TDKK 16 (2019:
TDKK 16) i henhold til lejeaftale.
Datterselskabet, Arborethusene A/S, udlejer bygning til 15. Juni Fonden for en årlig leje på TDKK 1.335
(2019: TDKK 1.307) i henhold til lejeaftale.
Fonden har pr. 31. december et nettotilgodehavende hos 15. JF Invest A/S på TDKK 732. Mellemværende
med 15. JF Invest A/S forrentes ikke, da det løbende udlignes.
Bestyrelsesmedlem Niels Heering, som er partner i Gorrissen Federspiel. Advokatpartnerselskaet har
faktureret Fonden TDKK 470 (2019: TDKK 23) vedrørende juridisk assistance.

40

19. Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for 15. Juni Fonden for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse store C.
Det er som følge af fondsaktiviteten valgt at foretage tilpasninger af opstillingsformen af
resultatopgørelsen, balancen samt præsentation af specifikke noter, med henblik på at opfylde kravet om
det retvisende billede, jf. ÅRL § 23. Tilpasningen har ikke indflydelse på Fondens resultat, aktiver og
passiver eller finansielle stilling.
Koncern- og årsregnskab for 2020 er aflagt i danske kroner.
Ændring af anvendt regnskabspraksis

Som følge af moderfondens omregistrering den 15. juni 2020 fra ikke-erhvervsdrivende fond til
erhvervsdrivende fond har moderfonden ændret regnskabsgrundlag og regnskabspraksis. Fonden har
tidligere aflagt årsregnskab i overensstemmelse med "Lov om fonde og visse foreninger, fundatsen samt
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger" til nu at aflægge
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i
regnskabsklasse store C.
Kursreguleringer af værdipapirer i den bundne formue, blev tidligere ført på egenkapitalen. Efter
årsregnskabsloven indregnes kursreguleringer i resultatopgørelsen. Derudover præsenteres den tidligere
opdelingen af Fondens formue i hhv. disponible og bundne formue ikke i regnskaber aflagt efter
årsregnskabsloven.
Fonden har tilrettet sammenligningstallene. Ændring har påvirket resultat før skat negativt med TDKK
21.546 i 2019, hvilket skyldes netto kurstab på værdipapirer. Ændringen påvirker ikke aktiver eller
egenkapitalen.
Generelt om indregning og måling

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 og nedskrivninger.
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.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderfonden 15. Juni Fonden samt virksomheder, hvori moderfonden direkte
eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderfonden gennem aktiebesiddelse
eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20%
og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som
associerede virksomheder.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger,
aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved
transaktioner mellem de konsoliderede enheder elimineres.
Moderfondens kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderfondens andel af
dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev
etableret.
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 omkostninger.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsens poster periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret.
Indtægter

Udbytter fra aktier og investeringsbeviser indregnes som indtægt ved modtagelsen. Realiserede og
urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.
Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til Fondens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, vedligeholdelse, administration samt
kontorhold mv.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne "Indtægter af

kapitalandele i dattervirksomheder".
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger i form af renter, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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.

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.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Bygninger
50 år.

5 — 10 år.

Der afskrives ikke på grunde eller kunst.
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Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. Restværdien for bygninger er opgjort til DKK 11,3 mio.
Aktiver, der ikke vurderes at have en blivende værdi for Fonden, udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet som finansielle anlægsaktiver, omfatter børsnoterede
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest
noterede salgskurs.
Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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 opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af eventuelle merværdier og goodwill
opgjort på tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via
overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderfonden og reguleres med andre
egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.
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.
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Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Tillæg og godtgørelse under aconto
Bevillinger

Uddelinger, som i overensstemmelse med Fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor
modtager fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.
Skyldige bevillinger

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

På bestyrelsesmødet, hvor årsregnskabet godkendes, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som forventes
uddelt det kommende år. 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. Uddelingsrammen kan i visse tilfælde forhøjes i årets løb ved bestyrelsesbeslutning.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

For datterselskaber
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat
vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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For moderfonden
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 indregnes ikke regnskabsmæssigt, hvorfor der kan opstå en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsrapporten, idet det ikke
anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning som følge af, at det er Fondens hensigt fortsat at uddele alle indtjente midler i overensstemmelse med fondets formål. Sådanne uddelinger er fradragsberettigede i Fondens skattepligtige indkomst og vil således medføre, at Fonden ikke vil ifalde skattepligt.
Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret
kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider

Likvide midler består af bankindeståender.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nogletal

Fonden besluttede i regnskabsåret 2019 at foretage yderligere fordeling af sekretariatsomkostningerne.
Fordelingen er således:
-

Administrative driftsomkostninger ved Fondens uddelinger; herunder relevante udgifter til
personale, bestyrelse, husleje og administrative systemer,
Omkostninger ved Fondens formidlingsprojekter og aktiviteter vedr, egne projekter; herunder
relevante udgifter til personale, husleje, faciliteter til/for eksterne brugere m.v.,
Omkostninger ved formueforvaltning; herunder relevante udgifter til personale, bestyrelse,
formueforvaltere og andre forvaltningsomkostninger.

Fondens administrationsprocent beregnes ved at dividere "Administrative driftsomkostninger ved
Fondens uddelinger" med "Bevillinger".
Nøgletallet "forretningen af egenkapital" beregnes ved at dividere "resultat efter skat" med den
gennemsnitlige egenkapital for regnskabsåret.
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