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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
Bredgade 30
1260 København K
CVR-nr.: 10434742
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020
Redegørelser på virksomhedens hjemmeside
Redegørelse for fondsledelse: http://www.ntrasmussen.dk/aarsregnskaber/.
Redegørelse for uddelingspolitik: http://www.ntrasmussen.dk/uddelingspolitik/
Bestyrelse
Niels Heering, formand
Jens Peter Toft
Ole Mikkelsen
Anette Louise Vecchini
Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for
Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
København, den 24. marts 2021
Bestyrelse

Niels Heering

Jens Peter Toft

formand

Ole Mikkelsen

Anette Louise Vecchini
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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 årsregnskab 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 driften, 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.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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. Fejlinformation 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 årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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 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 anvendte 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 begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 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 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.
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 herudover 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
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 24. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Christian Sanderhage
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23347
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Civilingeniør N.T. Rasmussen Fonds væsentligste aktivitet er at besidde og udøve stemmeretten på en betydelig
A-aktiepost i NTR Holding A/S. Fonden besidder 109.329 A-aktier, svarende til 100% af A-aktierne.
Fondens aktier repræsenterer 31,6% af samtlige stemmer i NTR Holding A/S.
Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der er i 2020 modtaget udbytte på 218.658 kr. fra NTR Holding A/S.
Der er i årets løb afholdt 46.104 kr. (2019: 48.613 kr.) i andre administrative omkostninger. Der er i 2020 udbetalt
55.000 kr. i vederlag til bestyrelsen. Herudover indgår der i årets resultat en urealiseret kursgevinst på fondens
A-aktier i NTR Holding A/S på 256.172 kr. (2019: en urealiseret kurgevinst 302.597 kr.), samt bankomkostninger på
1.709 kr., således at resultat før skat andrager et overskud på 153.393 kr. (2019: overskud på i alt 252.731 kr.).

Redegørelse for fondsledelse
I henhold til §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde skal fondens bestyrelse tage stilling til komiteen for god
fondsledelses anbefalinger efter følg eller forklar princippet. Fondens bestyrelse har gennemgået og taget stilling
til hver enkelt anbefaling. Den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse fremgår af Fondens hjemmeside.
Redegørelse for uddelingspolitik
Civilingeniør N.T. Rasmussen 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:
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.
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 2020.
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Resultatopgørelse for 2020
2020

2019

kr.

kr.

Andre eksterne omkostninger

(46.104)

(48.613)

Bruttoresultat

(46.104)

(48.613)

(55.000)

0

(101.104)

(48.613)

256.206

302.597

(1.709)

(1.253)

153.393

252.731

Overført resultat

153.393

252.731

Resultatdisponering

153.393

252.731

Note

Personaleomkostninger

1

Driftsresultat
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle omkostninger
Årets resultat

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2020
Aktiver
2020

2019

kr.

kr.

7.137.029

7.099.515

7.137.029

7.099.515

7.137.029

7.099.515

Andre tilgodehavender

33.673

33.673

Tilgodehavender

33.673

33.673

Likvide beholdninger

374.100

229.947

Omsætningsaktiver

407.773

263.620

7.544.802

7.363.135

Note
Kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle aktiver
Anlægsaktiver

Aktiver

3
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Passiver
2020

2019

kr.

kr.

Virksomhedskapital

6.138.179

6.138.179

Overført overskud eller underskud

1.348.349

1.194.956

Egenkapital

7.486.528

7.333.135

Anden gæld

58.274

30.000

Kortfristede gældsforpligtelser

58.274

30.000

Gældsforpligtelser

58.274

30.000

7.544.802

7.363.135

Note

Passiver
Nærtstående parter i erhvervsdrivende fonde

4
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Egenkapitalopgørelse for 2020
Overført
Virksomheds- overskud eller

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

6.138.179

1.194.956

7.333.135

0

153.393

153.393

6.138.179

1.348.349

7.486.528
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Noter
1 Personaleomkostninger

Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2020

2019

kr.

kr.

55.000

0

55.000

0

0

0

Ledelsesvederlag
2020
kr.
Bestyrelse

55.000
55.000

2 Andre ﬁnansielle indtægter
2020

2019

kr.

kr.

Renteindtægter i øvrigt

34

0

Dagsværdireguleringer

256.172

302.597

256.206

302.597

3 Finansielle aktiver
Kapitalandele i
associerede
virksomheder
kr.
Kostpris primo

33.788.554

Kostpris ultimo

33.788.554

Nedskrivninger primo

(26.689.039)

Andel af årets resultat

256.172

Udbytte
Nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(218.658)
(26.651.525)
7.137.029
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Kapitalandele i

Ejerandel

Egenkapital

Resultat

Hjemsted

Retsform

%

kr.

kr.

København

A/S

4,4

161.549.128

5.800.000

associerede virksomheder
NTR Holding A/S

4 Nærtstående parter i erhvervsdrivende fonde
Nærtstående parter omfatter ledelsesmedlemmer. Der er i 2020 udbetalt vederlag til bestyrelsen 55 t.kr. Der er
ikke foretaget andre transaktioner.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter vederlag til fondens bestyrelsen.
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af realiserede kursgevinster samt urealiserede kursgevinst på fondens
ﬁnansielle omsætningsaktiver og kapitalandele samt renteindtægter,
Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer.
Balancen
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden).
Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi.
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Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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