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Ledelsespåtegning 
 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus 

fond.  

 

Årsregnskabet er aflagt i henhold til lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabs-

skik samt fondens vedtægter. 

 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af fondens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. 

december 2021. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler. 

 

 

København, den 1. juni 2022 

     

     

 

Bestyrelse 

 

 

 

    

Tove Dahl (formand)   Henrik Bech Nielsen 

 

 

 

    

Mikael Brandt   Hans-Henrik Parving 

 

 

 

    

Thomas Ditlev Wandel   Dorte Leicht 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

 

Til bestyrelsen i Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og no-

ter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabs-

skik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond for regn-

skabsåret 1. januar – 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 

med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabs-

praksis.  

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 

selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale 

retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med fondslovens 

bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-

regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat 

 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 regnskabsbru-

gerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

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 årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær-

gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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 begi-

venheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat 

 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 hen-

hold til god skik. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

 

København, den 1. juni 2022 

Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 34209936 

 

 

Brian Rasmussen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: 30153
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Oplysninger om fonden 

 

 

Fond   Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond 

   c/o Sekretariat 

   Bredgade 6, 4. 

   1260 København K 

    

CVR. nr.:  29 27 41 34 

   Hjemstedskommune: Gentofte 

 

 

Bestyrelse   Tove Dahl (formand) 

   Hans-Henrik Parving 

   Henrik Bech Nielsen 

   Mikael Brandt 

   Thomas Ditlev Wandel 

   Dorte Leicht 

 

Administrator  Henrik Søndergaard 

    

 

Revision   Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

   Stockholmsgade 45 

   2100 København Ø 

   Tlf. 33 110 220 
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Ledelsesberetning 
 

 

Hovedaktivitet 

Fondens formål er almennyttigt. Uddeling sker efter vedtægten til et eller flere af følgende områder: 

 

1. Støtte til socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus. 

 

2. Støtte til uforskyldt socialt dårligt stillede danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark, her-

under støtte (ved ydelse af lån) til videregående uddannelser ved danske eller udenlandske uni-

versiteter, handelshøjskoler, tekniske højskoler og andre videregående uddannelser samt til 

forskningsprojekter i tilknytning hertil i ind- og/eller udland. 

 

3. Støtte til lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte, lunge-, hjerte- og diabetesforskning samt 

til lægevidenskabelig eller anden form for videnskabelig forskning i afhjælpning af lunge-, hjerte- 

og diabetessygdomme. 

 

4. Støtte til forskningsprojekter og andre former for videnskabelig og/eller teknisk udvikling i relation 

til sygdomme, herunder i alternative former for medicin, med henblik på at kurere, afhjælpe eller 

reducere ulemper som følge af sygdom. 

 

5. Støtte af og til forskning i dyrevelfærd samt til personer eller organisationer, der bekæmper mis-

handling eller vanrøgt af dyr, og støtte til formål, der efter bestyrelsens skøn støtter indplacering 

af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidle-

de ældre personers dyrlægeregning. 

 

6. Støtte til personer, der ved en aktiv indsats og uden hensyntagen til risiko for eget liv eller førlig-

hed søger at afværge eller faktisk afværger ulykker. 

 

7. Støtte til organisationer, der som formål har et eller flere af de formål, der er nævnt i nærværende 

vedtægt, dog ikke foreningen Dyrenes Beskyttelse. 

 

Fondens bestyrelse kan efter vedtægten frit prioritere, hvilke af de angivne formål fonden skal støtte, idet 

dog ansøgninger fra Det Kgl. Vajsenhus så vidt muligt bør undergives velvillig behandling. 

 

Fonden har i 2021 koncentreret uddelingsvirksomheden om støtte til Det Kgl. Vajsenhus, støtte til enkelt-

personer i form af støtte enkeltvis på maksimalt kr. 10.000 pr. modtager, Foreningen Århuskolonien (Ahl 

fonden), Politiets Ungdomsklub, støtte til lægevidenskabelig forskning i lunge-, hjerte- og diabetessyg-

domme samt forskning i dyrevelfærd og praktisk dyrevelfærdsarbejde.  
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Ledelsesberetning 
 

 

Udvikling i regnskabsåret 

Fondens resultat og økonomiske udvikling er i regnskabsåret positivt påvirket af nettokursreguleringer på 

værdipapirbeholdningen, som tilhører den bundne kapital.  

 

Uddelinger 

Bestyrelsen har i regnskabsåret uddelt kr. 5.722.000 til almennyttige forskningslegater. Der er endvidere 

uddelt kr. 1.997.000 til Det Kgl. Vajsenhus, kr. 250.000 til Ahl Fonden/Århuskolonien, kr. 1.500.000 til 

forskning i dyrevelfærd, kr. 339.400 til praktisk dyrevelfærdsarbejde, kr. 200.000 til Politiets Ungdomsklub 

samt kr. 1.313.048 (11,6% af de samlede uddelinger) til enkeltpersoner på maksimalt kr. 10.000 pr. mod-

tager.  

 

Der er således i 2021 uddelt i alt kr. 11.345.448 i overensstemmelse med fondens formål. 

 

Begivenheder efter balancedagen 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets 

finansielle stilling væsentligt. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreningers bestemmelser om god regn-

skabsskik samt fondens vedtægter.  

  

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 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. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fon-

den, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Kursregulering af værdipapirer, der tilhører de disponible- og bundne aktiver, indregnes i resultatopgørel-

sen. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. 

 

Skat 

Aktuel skat af årets skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen. 

 

Bundne aktiver 

Fondens bundne aktiver svarer til de aktiver, der ikke må uddeles i henhold til fondslovens § 9, stk.1. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster 

og – tab af værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.  

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri-

ves til nettorealisationsværdi med henblik på at imødegå forventede tab. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

 

Udskudt skat   

Der er ikke foretaget hensættelse til udskudt skat af skattemæssige hensættelser til senere uddeling, da 

fonden, med de nuværende skatteregler, ikke kommer til at betale skat såfremt der uddeles i overens-

stemmelse med fondslovens bestemmelser. 

 

Bevilligede uddelinger 

Udbetalte uddelinger  

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen, 

fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen. 

 

Skyldige uddelinger 

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort 

overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår i den disponible kapital via resultat-

disponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse. 

 

Henlæggelse til senere uddeling 

Uddelinger, der er besluttet på balancedagen, men ikke kundgjort overfor modtager, anses for at være 

henlagt til senere uddeling. Da fonden ikke er forpligtet overfor modtager på balancetidspunktet, indreg-

nes uddelingerne som en særskilt post i den disponible kapital (under egenkapitalen). 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører, gæld til offentlige myndigheder samt anden gæld, må-

les til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

 

 



2021 2020

Note kr. Kr.

1 Finansielle indtægter 12.229.721 8.472.742

2 Finansielle omkostninger -2.272.346 -2.046.743

Kursreguleringer, værdipapirer, indtægter 65.575.803 25.622.236

Indtægter 75.533.178 32.048.234

Andre eksterne omkostninger -1.156.285 -910.676

Resultat før skat 74.376.893 31.137.558

Skat -977.817 -512.087

Årets resultat 73.399.076 30.625.471

Der disponeres således:

Resultat overført til den bundne kapital

Kursreguleringer værdipapirer (tilhørende den bundne kapital) 65.580.685 25.680.780

Frigivelse af skattepligtige kursgevinster -4.800.000 0

Konsolidering af den bundne kapital 453.818 414.200

61.234.503 26.094.980

Resultat overført til den disponible kapital

Årets uddelinger 11.345.448 10.354.989

Anvendt af henlagte uddelinger tidligere år -9.359.262 -10.354.989

Årets henlæggelser til senere uddelinger 9.100.900 3.001.500

Overført til disponibel kapital 1.077.488 1.528.991

12.164.574 4.530.491

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

10



2021 2020

Note Kr. Kr.

3 Værdipapirer 485.223.364 413.432.412

Bankindestående 98.435 101.980

Tilgodehavende salg værdipapir, indbetalt 2021 0 6.024.199

Mellemregning, disponibel aktiver -4.495.850 32.855

Bundne aktiver 480.825.949 419.591.446

Mellemregning, bundne aktiver 4.495.850 -32.855

3 Værdipapirer 2.741.501 4.746.572

4 Periodeafgrænsningsposter 1.421.491 1.670.647

5 Andre tilgodehavender 40.000 0

Tilgodehavende udbytteskat 625.397 518.002

Likvide beholdninger 3.657.595 5.281.006

Disponible aktiver 12.981.833 12.183.372

Aktiver 493.807.783 431.774.818

Aktiver pr. 31. december 2021
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2021 2020

Note Kr. Kr.

5 Egenkapital

Bunden fondskapital 480.825.949 419.591.446

Henlagt til senere uddelinger (del af disponibel kapital) 9.100.900 9.359.262

Disponibel kapital 2.753.862 1.676.374

Egenkapital i alt 492.680.710 430.627.082

Gæld

Anden gæld 1.127.073 1.147.736

Kortfristede gældsforpligtelser 1.127.073 1.147.736

Gæld i alt 1.127.073 1.147.736

Passiver 493.807.783 431.774.818

Passiver pr. 31. december 2021
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2021 2020

Kr. Kr.

1 Finansielle indtægter

Renter, bank 0 0

Renter, obligationer 3.947.882 3.683.654

Udbytte/udlodninger aktier og investeringsforeningsbeviser 8.530.996 4.943.609

-1.670.647 -1.825.169

Periodiserede renter, ultimo 1.421.491 1.670.647

12.229.721 8.472.742

2 Finansielle omkostninger

Renter, bank 77.330 47.968

Formue forvaltningshonorar / Forvaltningsgebyrer 1.792.639 1.568.264

Handelsrenter, værdipapirer 0 425

Bankgebyrer 5.723 4.000

Depotgebyrer 396.521 426.086

Ikke-fradragsberettigede renter 133 0

2.272.346 2.046.743

3 Værdipapirer

Regnskabsmæssig værdi primo 418.178.984 403.049.889

Tilgang i året 105.991.819 83.736.381

Afgang i året -101.781.741 -94.229.521

Kursreguleringer, værdipapirer, netto 65.575.803 25.622.236

Regnskabsmæssig værdi ultimo 487.964.865 418.178.984

Som fordeler sig således:

Aktier 322.201.245 268.214.235

Investeringsforeningsbeviser 3.816.411 8.937.752

Obligationer 161.947.210 141.026.996

487.964.865 418.178.984

4 Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende renter 1.421.491 1.670.647

1.421.491 1.670.647

Noter

Periodiserede renter, primo
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5 Egenkapital

I alt

Egenkapital primo 419.591.446 1.676.374 421.267.820

Overført, jf. resultatdisponeringen 61.234.503 1.077.488 62.311.990

Egenkapital ultimo 480.825.949 2.753.862 483.579.810

Bunden 

fondskapital

Disponibel 

fondskapital

Noter
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