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ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsespåt egning
Best yrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport en for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 for ISABELLAFONDEN.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af result atet af fondens aktivitet er for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for udviklingen i fondens akt iviteter og økonomiske forhold, året s resultat og fondens finansielle st illing.
Årsrapporten indstilles t il godkendelse.

Mads Danielsen
formand

Kurt Carstensen

Adam Emanuel Odgaard

Morten Thams Kjeldsen

Michael Heilmann Dyg

Frederikke Rømer -Odgaard

Helle Lund

Marie Kim Odgaard

Amalie Nørby-Odgaard

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

Vejle, den 26. mart s 2021
Best yrelse:
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Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i ISABELLAFONDEN
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ISABELLAFONDEN for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020,
der omfat ter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af selskabet s aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale 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 årsregnskabet" . Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
et iske forpligtelser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar bejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne t il at fortsæt t e
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere selskabet , indstille driften eller ikke har andet realist isk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder 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 væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.
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Grundlag for konklusion
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►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , 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 bet ydelig tvivl om selskabet s evne
t il at fort sæt te 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsæt t e driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt 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 henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
Vejle, den 26. mart s 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 0 2 28

Lars Tylvad Andersen
st atsaut. revisor
mne8854
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. by

ISABELLAFONDEN
Isabellahøj 3, 7100 Vejle

CVR-nr.
St iftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

25 38 93 60
1. oktober 1976
Vejle
1. januar – 31. december

Telefon

75 82 07 55

Best yrelse

Mads Danielsen, formand
Kurt Carstensen
Adam Emanuel Odgaard
Morten Thams Kjeldsen
Michael Heilmann Dyg
Frederikke Rømer -Odgaard
Helle Lund
Marie Kim Odgaard
Amalie Nørby-Odgaard

Revision

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
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Ledelsesberetning (fortsat)
Hovedaktivitet

ISABELLAFONDEN er en erhvervsdrivende fond med det formål at erhverve aktier og lignende samt yde
st øt te til nærmere bestemte formål.
ISABELLAFONDEN besidder hele ejerandelen i JCI Holding A/ S og besidder den bestemmende indflydelse i selskabet .
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

ISABELLAFONDENs erhvervsmæssige aktivit et udøves gennem JCI Holding A/ S med tilhørende dat terselskaber.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger
Fondens uddelingspolitik:

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsen, senest opdateret 19. september 2017. Fundatsen har
på grundlag heraf fast lagt en uddelingspolitik som kan opdeles i følgende 4 kategorier:



At yde st øt te på enhver måde til Søren Odgaard og hustrus descendent er samt disses ægtefæller



At yde st øt te på enhver måde til nuværende og tidligere ansat te samt børn af disses i
Jysk Camping Industri A/ S eller tilknyt tede selskaber



På bred basis at støt te udendørs sport saktivit eter samt friluft slivet og specielt campinglivet i
Danmark, herunder opret telse og forbedring af campingpladser



At erhverve aktier, anparter, pantebreve eller lignende.

Ifølge fundat sen bestemmer fondsbest yrelsen frit , hvorledes midlerne skal fordeles mellem de fire
nævnte formål.
Fondens uddelinger beslut tes på de løbende best yrelsesmøder. Af disse best yrelsesmøder udgør mødet i
april ligeledes fondens årsmøde, hvor årsrapport en behandles.
På årsmødet fast sæt tes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger for ovenst ående 4 kat egorier skal kunne indeholdes.
Best yrelsen sikrer i den forbindelse, at fondens midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med
fundat sen.
Årets uddelinger:

Årets uddelinger er sket i overensstemmelse med fundat sen og fondens uddelingspolit ik
Fonden har til Erhvervsstyrelsen indsendt legat arfor tegnelse for 2020.
I nærværende årsrappor t note 4 er oplyst om størrelsen af uddelinger på de 4 hovedkategorier.
Redegørelse for god fondsledelse

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsyst emer er effekt ive, hensigtsmæssige og velfungerende.
En række int erne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre
en hensigtsmæssig og passende st yring af fonden.
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Et sammendrag af regnskaberne for ISABELLAFONDEN og JCI Holding A/ S vil ikke give et ret visende
billede af erhvervsaktivitet en. Fonden anvender derfor undtagelsesbestemmelse i årsregnskabslovens
§ 111, st k. 3 og § 114, om ikke at udarbejde koncernregnskab. Der henvises t il koncernregnskabet for
JCI Holding A/ S.

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)
Komit éen for god Fondsledelse offent liggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.
Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsyst emer er effekt ive, hensigtsmæssige og velfungerende.
En række int erne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre
en hensigtsmæssig og passende st yring af fonden og fondens koncern.
Komit éen for god Fondsledelse offent liggjorde i juni 2020 opdaterede Anbefalinger for god Fondsledelse.
Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varet ager fondens formål og int eresser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af
erhvervsdrivende fonde.

Best yrelsen varetager endvidere fondens interesser i forhold t il fondens dat tervir ksomheder, blandt andet ved udøvelsen af akt ivt ejerskab i disse.
Best yrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre st ifters vilje, fondens
vedtægt og den til enhver t id gældende lovgivning.
Anbefalingerne medvir ker til gennemsigt ighed og åbenhed om best yrelsens arbejde og bidrager t il at
sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde,
Der er 17 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse fra juni 2020 kan rekvireres på Komitéen
for god Fondsledelses hjemmeside:
ht t ps:/ / godfondsledelse.dk/ sites/ default / files/ media/ anbefalinger_for_god_fondsledelse_1.pdf

Anbefalinger

Fonden
følger

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant

1. Åbenhed og kommunikation
1.1 Det anbefales, at best yrelsen vedtager
principper for ekst ern kommunikation, som
imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå
relevant opdat eret informat ion om fondens
forhold.

X

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at best yrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds
virke i overensstemmelse med fondens formål
og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

X

2.1.2 Det anbefales, at best yrelsen løbende
forholder sig til, om fondens kapitalforvalt ning modsvarer fondens formål og behov på
kort og lang sigt.

X
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Best yrelsen ønsker at sikre, at fondens akt ivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at direkt ionen og øvrige medarbejdere i den daglige drift alene varetager fondens interesser.

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)
Fonden
følger

2.2.1 Det anbefales, at best yrelsesformanden
organiserer, indkalder og leder best yrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt
best yrelsesarbejde og skabe de bedst mulige
forudsætninger for best yrelsesmedlemmernes
arbejde enkelt vis og samlet .

X

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud
over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder best yrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende
fond, bør der foreligge en best yrelsesbeslut ning, der sikrer, at best yrelsen bevarer den
uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig ar bejdsdeling mellem formanden, næstformanden,
den øvrige best yrelse og en event uel direkt ion.

X

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant
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Anbefalinger

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at best yrelsen løbende
vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer
best yrelsen skal råde over for bedst muligt at
kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

X

2.3.2 Det anbefales, at best yrelsen med respekt af en event uel udpegningsret i vedtægt en sikrer en st ruktureret , grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater t il bestyrelsen.

X

2.3.2 Det anbefales, at best yrelsen med respekt af en event uel udpegningsret i vedtægt en sikrer en st ruktureret , grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater t il bestyrelsen.

X

2.3.3 Det anbefales, at best yrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige
egenskaber og kompetencer under hensyn t il
best yrelsens samlede kompetencer, samt at
der ved sammensætning og indst illing af nye
best yrelsesmedlemmer tages hensyn t il behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet
for kontinuit et – og til behovet for mangfoldighed i relat ion t il bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

X
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Ledelsesberetning (fortsat)

Anbefalinger

Fonden
følger

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

►

den pågældendes navn og stilling,

►

den pågældendes alder og køn,

►

dato for indt ræden i best yrelsen, hvorvidt
genvalg af medlemmet har fundet sted,
og udløb af den aktuelle valgperiode,

►

medlemmet s eventuelle særlige kompet encer,

►

den pågældendes øvrige ledelseshverv,
herunder poster i direkt ioner, best yrelser
og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske fonde, vir ksomheder, instit utioner samt krævende organisationsopgaver,

►

hvilke medlemmer, der er udpeget af
myndigheder/ t ilskudsyder m.v., og

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberet ningen, og på den erhvervsdrivende fonds
event uelle hjemmeside, redegøres for sammensæt ningen af bestyrelsen, herunder for
mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af best yrelsens medlemmer:

X

om medlemmet anses for uafhængigt .
2.3.5 Det anbefales, at fler tallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond
ikke samtidig er medlemmer af best yrelsen eller direkt ionen i fondens dat tervirksomhed(er ), medmindre der er tale om et helejet
egentligt holdingselskab.

X

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af best yrelsens medlemmer er uafhængige.
Består best yrelsen (eksklusiv medar bejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer,
bør mindst ét medlem være uafhængigt . Best år best yrelsen af mellem fem til ot te medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består best yrelsen af ni t il elleve
medlemmer, bør mindst tre medlemmer være
uafhængige og så fremdeles.
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Ledelsesberetning (fortsat)

Anbefalinger

Fonden
følger

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant

2.4 Uafhængighed

►

er, eller inden for de seneste t re år har
været , medlem af direkt ionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dat tervirksomhed eller associeret
virksomhed til fonden,

►

inden for de senest e fem år har modtaget
st ørre vederlag, herunder uddelinger eller
andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller
en dat t ervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end
som medlem af fondens best yrelse eller
direktion,

►

inden for det senest e år har haf t en væsentlig forretningsrelat ion (f.eks. personlig eller indirekt e som partner eller ansat ,
akt ionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med t ilsvarende
forbindelse) med fonden/ koncernen eller
en dat t ervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

►

er, eller inden for de seneste t re år har
været , ansat eller part ner hos ekst ern revisor,

►

har været medlem af fondens bestyrelse
eller direkt ion i mere end 12 år,

►

er i nær familie med eller på anden måde
st år personer, som ikke betragtes som
uafhængige, særligt nær,

►

er stift er eller væsentlig gavegiver, hvis
fonden har til formål at yde st øtt e t il disses familie eller andre, som står disse
særligt nær, eller

►

er ledelsesmedlem i en organisation, en
anden fond eller lignende, der modtager
eller gentagne gange inden for de seneste
fem år har modtaget væsentlige donat ioner fra fonden.
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Et best yrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

X
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Ledelsesberetning (fortsat)

Anbefalinger

Fonden
følger

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at best yrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på
t o år, og maksimalt for en periode på fire år.
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne
af best yrelsen fastsæt t es en aldersgrænse,
som offentliggøres i ledelsesberetningen eller
på fondens hjemmeside.

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

flg. Fondens
fundat s §7
skal best yrelsesmedlemmerne
nedlægge
der es hverv
på det best yrelsesmøde,
som følger
umiddelbart
efter, at den
pågældende
fylder 70 år.

X

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at best yrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor best yrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og
at resultatet drøft es i best yrelsen.

X

2.6.2 Det anbefales, at best yrelsen én gang
årligt evaluerer en eventuel direktions og/ eller
administrators arbejde og result ater eft er
forud fastsat t e klare kriterier.

X

11

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)

Anbefalinger

Fonden
følger

Fonden forklarer
hvorfor
hvordan

Ikke
relevant

3. Ledelsens vederlag

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som
hvert enkelt medlem af best yrelsen og en
event uel direktion modt ager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dat tervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som best yrelsesmedlemmer og en
event uel direktion modt ager for udførelse af
andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dat tervir ksomheder eller associerede
virksomheder.

X

Vederlag til
fondens
ledelse på individuelt
niveau
ønskes ikke
oplyst .

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af best yrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med
et fast vederlag, samt at medlemmer af en
event uel direktion aflønnes med et fast veder lag, event uelt kombineret med bonus, der ikke
bør være afhængig af regnskabsmæssige resultat er. Vederlaget bør afspejle det arbejde
og ansvar, der følger af hvervet .
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ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)
Fondsbestyrelsen

Deltagere i fondsbest yrelsen:



Øvrige best yrelsesposter:
o Isabella A/ S
o JCI Holding A/ S
o Universal Transport A/ S
o Universal Flyt teforret ning A/ S
o HTH VHKN A/ S
o Alja Ejendomme A/ S
o Refborg A/ S
o Bøgballe Mink A/ S
o Dankøl & CKT Køleservice A/ S
o Klaus og Kent Her mansen A/ S
o Brian Søgaard Holding ApS
o Codex Advokater P/ S
o Nordic D´ Luxx ApS
o Vejle Advokat forenings Underst øt telsesfond
o Slagtermester Max Wørzner og hustru Inger Wørzners mindelegat
o Slagtermester Max Wørzner og hustru Inger Wørzners mindelegat til fordel for forskning af kræft
o Overlæge Jørgen Werner Schous og hustru, og Else Marie Schou, født Wanges fond
o Danish Healthcare Design A/ S
o SustainX ApS



Øvrige ledelsesposter
o Direkt ør i Codex Advokater P/ S
o Direkt ør i Codex Advokaters Komplementar Advokatanpartsselskab



Mads Danielsen er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Michael Heilmann Dyg





Account Manager Antalis A/ S
Født 1977
Medlem af best yrelsen siden 2020
Ingen øvrige best yrelsesposter
Ingen øvrige ledelsespost er



Michael Heilmann Dyg er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1.
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Mads Danielsen, formand

Advokat

Født 1960

Medlem af best yrelsen siden 2011 og formand for bestyrelsen fra 2015

Medlemskabet er godkendt af Advokatsamfundet , jf. Fundatsens § 6

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)



Øvrige best yrelsesposter:
o KIRKBI Real Estate Investment A/ S
o KIRKBI Anlæg A/ S
o Schelenbor g Gods ApS
o K & C Holding A/ S
o Blue Hors ApS
o Komplementar Mølholm ApS
o Privathospitalet Mølholm P/ S
o Privatmedicinsk Klinik Mølholm A/ S
o Mølholm-klinikken Ejendom ApS
o Isabella A/ S
o JCI Holding A/ S
o Kvist Indust ries A/ S
o HCM A/ S
o Great Nort hern A/ S
o COC Office A/ S
o Neue Flora Invest A/ S
o Søstrene Grenes Holding A/ S
o Søstrene Grenes Import A/ S
o Adapture Renewables, Inc., USA
o KIRKBI Estates Lt d., Skotland



Øvrige ledelsesposter
o Direkt ør GBK ApS
o Direkt ør Syren Support ApS
o Direkt ør THK Fyn ApS
o Managing Director/ Geschäft sführer Blue Hors GmbH, Tyskland
o KIRKBI Real Estate Investment GmbH, Tyskland KIRKBI Real Est ate Invest ment GmbH,
Tyskland
o Einsteinstrasse GmbH, Tyskland Managing Director/ Geschäft sführer
o Eisenheimerstrass GmbH, Tyskland Managing Director/ Geschäf tsführer
o Maxor 4 GmbH, Tyskland Managing Direct or/ Geschäftsführer



Kurt Carstensen er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

14

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

Kurt Carstensen

CFO

Født 1961

Medlem af best yrelsen siden 2017

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)



Øvrige best yrelsesposter:
o Dat terselskaber under Isabella A/ S
o Isabella PL
o Campion Production ApS
o Camp-let Product ion A/ S
o Camping Out door camping Fmba
o Godt bo ApS



Øvrige ledelsesposter
o Direkt ør i Isabella A/ S
o Direkt ør i Camp-let A/ S

Penneo dokumentnøgle: EMYVL-3UVNJ-LOUO8-G85SF-DELQF-YGIHI

Morten Thams Kjeldsen

CEO

Født 1970

Medlem af best yrelsen siden 2019

Morten Thams Kjeldsen er ikke at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Helle Lund

CFO

Født 1961

Medlem af best yrelsen siden 2014



Øvrige best yrelsesposter:
o Dat terselskaber under Isabella A/ S
o Isabella PL
o Campion Production ApS
o Camp-let Product ion A/ S



Øvrige ledelsesposter
o Direkt ør i Isabella A/ S



Helle Lund er ikke at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Adam Emanuel Odgaard

Selvstændig

Født 1987

Medlem af best yrelsen siden 2015



Adam Odgaard er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Frederikke Rømer-Odgaard





Senior HR Business Partner
Født 1977
Medlem af best yrelsen siden 2008



Frederikke Rømer -Odgaard er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt
2.4.1

15

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Ledelsesberetning (fortsat)
Marie Kim Odgaard

Market ing- og kommunikat ionsmanager

Født 1979

Medlem af best yrelsen siden 2008

Amalie






Marie Kim Odgaard er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1
Nørby-Odgaard
Studerende
Født 1999
Medlem af best yrelsen siden 2018

Amalie Nørby-Odgaard er at anse for uafhængig, jf. anbefaling for god fondsledelse punkt 2.4.1

Nærtstående parter

Fondens nærtstående part er omfat ter fondens best yrelse samt JCI Holding A/ S og alle dets dat tervirksomheder.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder eft er balancedagen, der har væsent lig bet ydning for vurdering af
årsrapporten.
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ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december

Kr.

2020

2019

458.721
368.750
483.913

508.281
393.750
481.712

1.311.384

1.383.743

Resultat før finansielle poster
Resultat af kapit alandele i t ilknyt tede vir ksomheder
Finansielle indt ægter
Finansielle omkost ninger

-1.311.384
23.398.731
34.834
-7.616

-1.383.743
22.578.591
37.975
-665

Resultat før skat
Skat af ordinært resultat

22.114.565
0

21.232.158
0

Årets resultat

22.114.565

21.232.158

Forslag til resultatdisponering
Overført til frie reserver
Overført til opskrivningsfond
Årets uddelinger
Heraf anvendt af uddelingsramme
Overført til uddelingsramme

-401.358
13.398.733
9.117.190
-9.117.190
9.117.190

-1.201.816
12.578.591
9.855.383
-9.855.383
9.855.383

22.114.565

21.232.158

Omkostninger
Andre eksterne omkostninger
Best yrelseshonorar
Honorar til administrator
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Resultatopgørelse

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december

Note

Kr.

2020

2019

306.410.758
1

295.295.707
1

306.410.759

295.295.708

2.175.000
7.977
0
4.824.178

2.450.000
0
4.550.000
323.148

7.007.155

7.323.148

AKTIVER I ALT

313.417.914

302.618.856

PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Opskrivningsfond
Uddelingsramme
Frie reserver

124.172.260
172.238.498
15.000.000
1.194.810

124.172.260
161.123.447
15.000.000
1.596.168

Egenkapital i alt

312.605.568

301.891.875

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

0

17.215

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

17.215

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenest eydelser
Gæld t ilknyt tede virksomheder
Anden gæld

372
0
811.974

30.900
1.993
676.873

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

812.346

709.766

Gældsforpligtelser i alt

812.346

726.981

313.417.914

302.618.856

AKTIVER
Anlægsaktiver
2 Kapitalandele i dat tervirksomheder
3 Andre værdipapirer
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Udlån til fundatsmæssige legatarer
Andre tilgodehavender
4 Tilgodehavender hos tilknyt tede virksomheder
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

PASSIVER I ALT

1 Anvendt regnskabspraksis
5 Note uden henvisning
6 Nært stående parter
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Balance

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december

Kr.

Egenkapital
Grundkapital
Saldo 1. januar
Overført af året s resultat
Opskrivningsfond
Saldo 1. januar
Overført af året s resultat
Valutakursregulering vedrørende udenlandske datt ervirksomheder
Andre værdireguleringer af egenkapital
Sikringstransakt ioner på egenkapitalen
Uddelingsramme
Saldo 1. januar
Årets uddelinger
Overført af året s resultat
Frie reserver
Frie reserver 1. januar
Overført af året s resultat
Egenkapital i alt

2020

2019

124.172.260
0

124.172.260
0

124.172.260

124.172.260

161.123.447
13.398.733

148.064.324
12.578.591

-1.662.707
0
-620.975

901.299
0
-420.767

172.238.498

161.123.447

15.000.000
-9.117.190
9.117.190

15.000.000
-9.855.383
9.855.383

15.000.000

15.000.000

1.596.168
-401.358

2.797.984
-1.201.816

1.194.810

1.596.168

312.605.568

301.891.875
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Egenkapitalopgørelse

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er udar bejdet i henhold til årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder, Lov om erhvervsdrivende fonde samt fondens fundats.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfat ter omkostninger vedrørende fondens administrat ion, der er afholdt
i årets løb, herunder omkost ninger t il møder og gebyrer m.v.
Bestyrelseshonorar og honorar til administrator

Best yrelseshonorar og honorar t il administ rator omfat t er best yrelseshonorarer og løn og gager t il fondens administ rator, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger t il social sikring m.v.
Finansielle poster

Finansielle post er m.v. består af renter af bankmellemværende, rentegodt gørelse fra SKAT og værdipapirer samt kursregulering af vær dipapirer t ilhørende den disponible kapital.
Skat

Skat udgiftsføres med den skat , der kan henføres t il året s resultat tillige med udskudt skat på tidsbest emt e afvigelser.
Der afsæt t es ikke event uel udskudt skat på kapit alandele i dat tervirksomheder samt hensæt telser t il
fremtidige uddelinger.

Balance
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dat tervirksomheders result at
ef ter skat og ef ter forholdsmæssig eliminering af intern avance/ tab.
Balancen

Kapitalandele i dat tervirksomheder måles t il den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre vær di
opgjort eft er modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncernint erne avancer og tab.
Dat tervirksomheder med negat iv regnskabsmæssig indre vær di måles til 0 kr., og et eventuelt t ilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negat ive indre værdi, i
det omfang det vurderes som uerholdeligt . Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger
t ilgodehavender, indregnes det rest erende beløb under hensat te forpligtelser, i det omfang modervir ksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dat tervirksomhedens under balance.
Net toopskrivning af kapitalandele i dat tervirksomheder overføres under egenkapit alen t il reserve for
nett oopskrivning efter den indre vær dis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien.
Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger t il imødegåelse af forventede
t ab.
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1

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

Børsnoterede værdipapirer optages t il børsværdien.
Øvrige værdipapirer, hvor en pålidelig dagsværdi ikke kan fast lægges, måles t il kost pris med fradrag af
event uelle nedskrivninger.
Gældsforpligtelser

Øvrige gældsfor pligt elser måles til net torealisat ionsværdi.

Legatuddelinger
Legatuddelinger vises under overskudsdisponeringen.
Midler, der beslut tes anvendt t il uddelinger inden for en kortere årrække, overføres til disposit ionskonto
for uddelinger.
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ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december

kr.

2

2020

2019

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kost pris 1. januar
Tilgang

94.678.917
0

94.678.917
0

Kost pris 31. december

94.678.917

94.678.917

Reguleringer 1. januar
Årets resultat (inkl. afskrivning på koncerngoodwill)
Udbyt te
Valutakursregulering vedrørende udenlandske datt ervirksomheder
Andre værdireguleringer af egenkapital
Sikringstransakt ioner på egenkapitalen
Overførsel t il kost pris ved køb af egne kapitalandele i JCI Holding
A/ S

200.616.790
23.398.731
-10.000.000

187.557.667
22.578.591
-10.000.000

-1.662.705
0
-620.975

901.299
0
-420.767

0

0

Reguleringer 31. december

211.731.841

200.616.790

Regnskabsmæssig værdi 31. december

306.410.758

295.295.707

Den bogførte værdi af koncerngoodwill udgør pr. 31. december 2020, 4.875 t .kr. (2019: 5.571 t.kr.).
Navn og hjemsted

Ejerandel

JCI Holding A/ S, Vejle

kr.

3

2020

2019

Andre værdipapirer
Kost pris 1. januar
Afgang

211.000
0

211.000
0

Kost pris 31. december

211.000

211.000

Reguleringer 1. januar
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændende værdipapirer

-210.999
0

-210.999
0

Reguleringer 31. december

-210.999

-210.999

1

1

Regnskabsmæssig værdi 31. december

4

100 %

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Der er tale om ikke udbetalt udbyt t e, som er betalt inden regnskabsaflæggelsestidspunktet .
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Noter

ISABELLAFONDEN

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december
Noter

5

2020

2019

Opdeling af nettoaktiver i grundkapital og disponibel kapital
Nom. 2.993 t .kr. (2.993 t .kr.) A- og B-aktier
JCI Holding A/ S
Udbyt te

306.410.758
-10.000.000

295.295.707
-10.000.000

Nettoaktiver tilhørende grundkapitalen

296.410.758

285.295.707

Tilgodehavende udbyt te, JCI Holding A/ S
Likvide beholdninger
Andre værdipapirer og tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyt tede virksomheder
Hensæt telser og gæld

10.000.000
4.824.178
2.182.978
0
-812.346

10.000.000
323.148
2.450.001
4.550.000
-726.981

Nettoaktiver tilhørende disponibel kapital

16.194.810

16.596.168

312.605.568

301.891.875

Uddelinger til fundatsens 4 hovedkategorier i 2020 er fordelt således:
Kr.

At yde st øt te på enhver måde til Søren Odgaard og hustrus decendenter samt disses
ægt efæller

4.034.834

At yde st øt te på enhver måde til nuværende og tidligere ansat te samt børn af disses i
Jysk Camping Industri A/ S eller tilknyt tede selskaber
På bred basis at støt te udendørs sport saktivit eter samt friluft slivet og specielt campinglivet i Danmar k, herunder opret telse og forbedring af campingpladser

3.065.860

2.016.496

At erhverve aktier, anparter, pantebreve eller lignende.

0
9.117.190

6

Nærtstående parter
Nærtstående part er

JCI Holding A/ S, koncernen

Bopæl/ Hjemst ed

Isabellahøj 3, 7100 Vejle

Transaktioner med nærtstående parter

kr.
Køb af serviceydelser
Tilgodehavende hos t ilknytt ede virksomheder
Gæld t il tilknyt tede virksomheder

2020

2020

180.000
0
0

180.000
4.550.000
1.993

Fonden har i regnskabsåret ikke haft nedskrivninger på t ilgodehavender hos nærtstående part er.
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Noter uden henvisning
kr.
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Amalie Nørby-Odgaard

Kurt Hedegaard Carstensen

Bestyrelse
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