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FONDSOPLYSNINGER

Fonden

Aage V. Jensens Fond
Kampmannsgade 1, 6.
1604 K0benhavn V
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsär:

33 13 21 45
33 30 90 30
avjf.dk
post@avjf.dk
10 66 46 08
Kebenhavn
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Advokat Leif Skov, formand
Direkt0r, fhv. industrimfnister Nils Wflhjelm
Professor Bent Aaby
Advokat B. Vitium Pedersen

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Pengeinstitut

Danske Bank
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LEDELSESPÄTEGNING
Vi har dags dato aflagt ärsregnskabet for regnskabsäret 1. januar - 31. december 2015 for Aage V.
Jensens Fond.
Arsregnskabet aflcegges i overensstemmelse med fondsloven.
Det er vor opfattelse, at ärsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver,
finansielle stilling og resultat.
Kooenhavn, den 30/6 2016

N;�t�t..-,

Nils Wilhjelm

,

/�l��

B. Villum Pedersen
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DEN UAFH.ENGIGE REVISORS PÄTEGNING
PÄTEGNING PÄ ÄRSREGNSKABET

Til bestyrelsen ; Aage V. Jensens Fond
Vi har revideret ärsregnskabet for Aage V. Jensens Fond for regnskabsäret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet
udarbejdes efter fondsloven.
Ledelsens ansvar for ärsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ärsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med fondsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nedvendig for at udarbejde et ärsregnskab uden vcesentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udfsrte revisfon
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ärsregnskabet pä grundlag af vores revision. Vi har udf0rt
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifälge
dansk revisorlovgivning. Dette krcever, at vi overholder etiske krav samt planlcegger og udfärer
revisionen for at opnä h0j grad af sikkerhed for, om ärsregnskabet er uden vcesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opnä revisionsbevis for bel0b og oplysninger
i ärsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhcenger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for v<Esentlig fejlinformation i ärsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et
ärsregnskab, der giver et retvisende billede. Formälet hermed er at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstcendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmcessige sk0n er limelige samt den samlede prcesentation af
ärsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnäede revisionsbevis er tilstrcekkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at ärsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsäret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med fondsloven.
K0benhavn, den 30. juni 2016
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendte regnskabsprincipper, der er ucendrede i forhold tU sidste är, er f0lgende:
Resultatopg0relsen omfatter renteindtcegter af fondens samlede vcerdipapirbeholdning og af
bankindestäender. Endvidere fragär i resultatopg0relsen administrative omkostninger og skatter.
Resultatopg0relsens indtcegter samt omkostninger periocliseres og medregnes säledes i det är, de
vedn1'rer.
V<Erdipapirer vcerdians<Ettes til b0rskursvcerdi. Kursgevinster og tab f0res over den bundne kapital og
resultatopg0relsen, när de realiseres og ved <Endringer i b0rskursvcerdi.
Udskudt skat mäles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmcESsig og skattem.Essig vcerdi af aktiver
og forpligtelser og pä grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
vcere gceldende, när den udskudte skat forventes udl0st som aktuel skat.

