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Fondsoplysninger
Vir ksomhedsoplysninger

Fond
Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

Sankt Annæ Plads 13, 3

1250 København K

CVR-nr.: 10434742

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse
Niels Thomas Heering, formand

Marc Alexander Robbert-Rasmussen

Jens Erik Karlskov Jensen

Ole Mikkelsen

Jens Peter Toft

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

0900 København C
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 -

31.12.2015.

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

omhandler.

København, den 07.04.2016

Bestyrelse

Niels Thomas Heering Marc Alexander Robbert- Jens Erik Karlskov Jensen
formand Rasmussen

Ole Mikkelsen Jens Peter Toft
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til bestyrelsen i Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der

er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 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 regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31.12.2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-

læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet.

København, den 07.04.2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVRnr. 33963556

Christian Sanderhage
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fonds væsentligste aktivitet er at besidde og udøve stemmeretten på en betyde-

lig A-aktiepost i NTR Holding A/S. Fonden besidder 109.329 A-aktier, svarende til 100% af A-aktierne. Fon-

dens aktier repræsenterer 33,7% af samtlige stemmer i NTR Holding A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens indtægter udgøres af udbytte på aktierne i NTR Holding A/S samt renteindtægter på bankindeståen-

der.

Der er i 2015 ikke modtaget udbytte fra NTR Holding A/S.

Der er i årets løb afholdt 45.612 kr. (2014: 46.232 kr.) i andre administrative omkostninger. Der er i 2015 ikke

udbetalt vederlag til bestyrelsen. Herudover indgår der i årets resultat et urealiseret kurstab på fondens A-aktier

i NTR Holding A/S på 7.550 kr. (2014: et urealiseret kurstab 39.979 kr.), samt bankomkostninger på 986 kr.,

således at årets resultat før skat andrager et underskud på 54.148 kr. (2014: underskud på i alt 86.211 kr.).

Redegørelse for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af anbefalingerne for god fondsledelse. Fonden har udarbejdet en fuldstændig redegørelse

for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2015. Redegørelsen kan læses på eller downloades på fondens

hjemmeside, http://www.ntrasmussen.dk/aarsregnskaber/

Uddelingspolitik

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fonds uddelingspolitik er fastlagt således:

 Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til fondens formål som ejer af aktier i

NTR Holding A/S samt fondens disponible kapital.

 Fondens formål er blandt andet, jf. fundatsen:

o At virke for almenvelgørende, videnskabelige, tekniske eller deslige formål, derunder at yde

støtte til funktionærer og arbejdere, der er eller har været beskæftiget i NTR koncernen.

o På rimelig måde at yde økonomisk støtte til stifterens efterkommere og/eller andre medlemmer

af stifterens familie, som bestyrelsen skønner, har trang til sådan støtte.

 Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger.

Fonden har ikke uddelt fondsmidler i 2015.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter.

Andre finansielle omkostninger

Realiserede kurstab samt urealiserede kurstab på fondens finansielle omsætningsaktiver og anlægsaktiver med-

regnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Fondens beholdning af A-aktier i NTR Holding A/S optages til indre værdi pr. statusdagen eller en skønsmæs-

sigt lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2015
Resultatopgørelse for 2015

Note
2015

kr.
2014

kr.

Andre eksterne omkostninger (45.612) (46.232)

Driftsresultat (45.612) (46.232)

Andre finansielle omkostninger (8.536) (39.979)

Årets resultat (54.148) (86.211)

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat (54.148) (86.211)

(54.148) (86.211)
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Balance pr. 31.12.2015
Balance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014

kr.

Andre værdipapirer og kapitalandele 6.231.704 6.239.254

Finansielle anlægsaktiver 1 6.231.704 6.239.254

Anlægsaktiver 6.231.704 6.239.254

Likvide beholdninger 235.898 282.496

Omsætningsaktiver 235.898 282.496

Aktiver 6.467.602 6.521.750
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Balance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014

kr.

Virksomhedskapital 2 6.138.179 6.138.179

Overført overskud eller underskud 304.423 358.571

Egenkapital 6.442.602 6.496.750

Anden gæld 25.000 25.000

Kortfristede gældsforpligtelser 25.000 25.000

Gældsforpligtelser 25.000 25.000

Passiver 6.467.602 6.521.750
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Egenkapitalopgørelse for 2015
Egenkapitalopgørelse for 2015

Virksomheds-
kapital

kr.

Overført
overskud eller

underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo 6.138.179 358.571 6.496.750

Årets resultat 0 (54.148) (54.148)

Egenkapital ultimo 6.138.179 304.423 6.442.602
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Noter
Noter

1. Finansielle anlægsaktiver
###

Bogført
Antal aktier værdi

a 20 kr. kr.___________ ___________

Saldo 01.01.2015 109.329 6.239.254

Kursregulering - (7.550)___________ ___________

Saldo 31.12.2015 109.329 6.231.704___________ ___________

Anskaffelsesværdien af A-aktierne udgør 33.788.554 kr.

2. Virksomhedskapital
###

2015 2014
kr. t.kr.___________ _______

Saldo 01.01. 6.138.179 6.138___________ _______

Saldo 31.12. 6.138.179 6.138___________ _______

Der har ikke været ændringer i fondens virksomhedskapital (grundkapital) de sidste fem år.

Fondens disponible kapital udgør 304.423 kr.

3. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter omfatter ledelsesmedlemmer. Der har ikke fundet transaktioner sted med nærtstående par-

ter i 2015.


