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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. januar 2021 - 31.
december 2021 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. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2021 - 31.
december 2021. 

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

 , den  København 20/04/2022

 Bestyrelse

 Niels Heering
 formand

 Anette Louise Vecchini

 Jens Peter Toft  Ole Mikkelsen
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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 1. januar – 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance 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. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021 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". Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 
Vi er uafhængige af fonden 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 regnskabet

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. 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
regnskabsbrugerne 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: 
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-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 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 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
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 bl.a. 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. 

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 20/04/2022

 ,  Mikkel Sthyr mne26693
Statsautoriseret revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR:30700228

 ,  Ole Becker mne33732
Statsautoriseret revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR:30700228
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Ledelsesberetning

Fondens 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 2021 modtaget udbytte på 245.990 kr. (2020: 218.658 kr.) fra NTR Holding A/S.

Der er i årets løb afholdt 26.574 kr. (2020: 46.104 kr.) i andre administrative omkostninger, og der er
udbetalt 70.000 kr. i vederlag til bestyrelsen (2020: 55.000 kr.). Herudover indgår der i årets resultat et
urealiseret kurstab på fondens A-aktier i NTR Holding A/S på 1.012.534 kr. (2020: en urealiseret kurgevinst
256.172 kr.), samt bankomkostninger på 2.504 kr., således at resultat før skat andrager et underskud på
1.111.578 kr. (2020: overskud på i alt 153.393 kr.).
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
 
NTR Holding A/S koncernen har den 31. januar 2022 gennemført salget af datterselskaberne Daniamant A/S
samt Daniamant Ltd., og koncernens aktiver består herefter primært af likvide beholdninger. Bestyrelsen for
NTR Holding A/S har offentliggjort, at den hen over de kommende 6-12 måneder vil sondere selskabets
strategiske muligheder
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Redegørelse for god 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.

Link til redegørelse for god fondsledelse

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

Redegørelse for fondens 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 2021.

Link til redegørelse for fondens uddelingspolitik

 http://www.ntrasmussen.dk/uddelingspolitik/
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i 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 renteindtægter.

 Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger.
 

 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat efter
eliminering af intern avance/tab efter skat. I associerede virksomheder foretages alene forholdsmæssig
eliminering af avance og tab under hensyn til ejerandele.
 
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.
 
Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
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 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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Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Note 2021 2020
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ........................................................ -26.574 -46.104

Personaleomkostninger  .................................................................. 1 -70.000 -55.000

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -96.574 -101.104

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede
virksomheder og kapitalinteresser  ................................................. 

2

     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  ............ -1.012.534 256.172
Andre finansielle indtægter  ............................................................ 3 34 34
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... 4 -2.504 -1.709

Ordinært resultat før skat  ........................................................... -1.111.578 153.393

Årets resultat  ................................................................................ -1.111.578 153.393

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. -1.111.578 153.393

I alt  ................................................................................................. -1.111.578 153.393
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Balance 31. december 2021
Aktiver

Note 2021 2020
kr. kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder  .................................... 5.878.505 7.137.029

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 5 5.878.505 7.137.029

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 5.878.505 7.137.029

Andre tilgodehavender  .................................................................. 37.882 33.673

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 37.882 33.673

Likvide beholdninger  .................................................................... 487.555 374.100

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 525.437 407.773

Aktiver i alt  .................................................................................. 6.403.942 7.544.802
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Balance 31. december 2021
Passiver

Note 2021 2020
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 6.138.179 6.138.179
Overført resultat  ............................................................................ 236.771 1.348.349

Egenkapital i alt  .......................................................................... 6.374.950 7.486.528

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

28.992 58.274

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 28.992 58.274

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 28.992 58.274

Passiver i alt  ................................................................................. 6.403.942 7.544.802
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Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

Registreret
kapital

mv.

Overført
resultat I alt

kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  .............................................................................. 6.138.179 1.348.349 7.486.528
Årets resultat  ....................................................................................... 0 -1.111.578 -1.111.578
Egenkapital, ultimo  ............................................................................. 6.138.179 236.771 6.374.950
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2021 2020

  kr. kr.

Løn og gager 70.000 55.000
Personaleomkostninger i alt 70.000 55.000
 
Ledelsesvederlag

 
 

 

Bestyrelse 70.000 55.000

2. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede
virksomheder og kapitalinteresser

  2021 2020

  kr. kr.

Andel af årets resultat, associerede virksomheder (1.012.534) 256.172
  (1.012.534) 256.172

3. Andre finansielle indtægter

  2021 2020

  kr. kr.

Renteindtægter i øvrigt 34 34
  34 34

4. Øvrige finansielle omkostninger

  2021 2020

  kr. kr.

Renteudgifter i øvrigt (2.504) (1.709)
  (2.504) (1.709)
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5. Finansielle anlægsaktiver i alt

 
Kapitalandele i associerede virksomheder 2021 2020

  kr. kr.

Kostpris primo 33.788.554 33.788.554

Kostpris ultimo 33.788.554 33.788.554
 

 
Nedskrivninger primo (26.651.525) (26.689.039)
Andel af årets resultat (1.012.534) 256.172
Udbytte (245.990) (218.658)

Nedskrivninger ultimo (27.910.049) (26.651.525)
 

 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 5.878.505 7.137.029
 
 
Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets
resultat

NTR Holding A/S, København 4,4% 133,0 mio. kr. -22,9 mio. kr.

6. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på
markedsvilkår

Nærtstående parter omfatter bestyrelsesmedlemmer. Der er i 2021 udbetalt vederlag til
bestyrelsen på 70 t.kr. Der er ikke foretaget andre transaktioner.
 

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2021
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 0


