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Fondsoplysninger  

Navn og hjemsted m.v. 

Rich. Müller-Fonden 

Industriparken 40 

2750 Ballerup 

CVR-nr. 22 30 00 16 

Hjemstedskommune: Ballerup 

 

Bestyrelse 

Sten Scheibye, formand 

Bjarne Moltke Hansen, næstformand 

Jørgen Frost 

Torben Svanholm 

 

Revision 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 for Rich. 

Müller-Fonden. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

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

stilling pr. 31. december 2019 og resultat af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019. 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 

 

 

Ballerup, den 17. marts 2020 

 

Bestyrelsen 

 

 

Sten Scheibye  Bjarne Moltke Hansen 

Formand  Næstformand 

 

 

 

Jørgen Frost  Torben Svanholm 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen for Rich. Müller-Fonden 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Rich. Müller-Fonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning. 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 

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 besvi-

gelser 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 fon-

den, 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 fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark, 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 årsregn-

skabet. 

 

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:  

 

• 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion 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 usik-

kerhed 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 

ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-

vis, 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 note-

oplysningerne, 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 place-

ring 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 kon-

klusion 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 derudover 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 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

København, den 17. marts 2020 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Erik Holst Jørgensen Christian Dalmose Pedersen  

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 9943                    MNE-nr. 24730  
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Ledelsesberetning 

Fondens aktivitet 

Fondens formål er at støtte fortsat drift og udvikling i RM Rich. Müller A/S og tilknyttede selskaber. 

Fonden kan desuden yde økonomisk støtte til velfærdsforanstaltninger til nuværende som tidligere ansatte 

og deres familier samt til alment velgørende, samfundsfremmende og uddannelsesmæssige formål. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Fondens økonomiske stilling og resultatet af Fondens drift i det forløbne år fremgår af efterfølgende resultat-

opgørelse for 2019 samt balance pr. 31. december 2019. 

Der har i 2019 ikke været specielle forhold, som i væsentlig grad har påvirket eller vil påvirke Fondens drift 

eller balance.   

Udvikling i datterselskabet - RM Rich. Müller A/S (RMIG A/S) 

RM Rich Müller A/S erhvervede pr. 1. oktober 2019 den tyske perforeringsvirksomhed MEVACO GmbH med 

hovedkontor i Göppingen, Tyskland. MEVACO er en veletableret koncern inden for produktion og salg af 

perforerede plader til kunder i Centraleuropa. MEVACO sælger gennem sin digitale platform, MEVACO online 

shop, hvorigennem en vigtig del af salget finder sted. MEVACO har datterselskaber i Frankrig, Østrig, Polen, 

Schweiz, Italien og Ungarn. Erhvervelsen af MEVACO understøtter strategien om at vokse og styrke koncer-

nens perforeringsvirksomhed.  

 

RMIG er desuden en vigtig leverandør af højttalergitre til bilindustrien gennem sin tyske virksomhed RMIG 

Nold. I 2019 besluttede RMIG at fokusere på bilmarkedet i Centraleuropa og solgte som følge heraf virksom-

heden RMIG Automotive Ltd. i England. 

 

Omsætningen steg med 10% til 972 mio. kr. MEVACO bidrog positivt til den stigende omsætning. Årets 

resultat er påvirket af transaktionsomkostninger i forbindelse med købet af MEVACO på 16 mio. kr.  og tab 

af goodwill og egenkapital vedrørende RMIG Automotive Ltd. på 15 mio. kr.  

 

Årets indtjening i RMIG A/S faldt fra 15,0 mio.kr. i 2018 til 3,1 mio.kr. i 2019. Den faldende indtjening skyldes 

de særlige poster på i alt 31 mio.kr.  Årets resultat renset for de særlige poster viser en fremgang på 19 

mio.kr.  Fondens ledelse finder denne udvikling tilfredsstillende.  

 

Købet af MEVACO forventes at bidrage positivt til indtjeningen i de kommende år.  RMIG A/S forventer derfor 

stigende salg og indtjening i 2020.  

 

Uddelinger 

Der er i 2019 udbetalt i alt 1,0 mio. kr. i overensstemmelse med fundatsens formål fra uddelingsrammen for 

2019. Derudover er der af årets resultat henlagt 1,0 mio. kr. til uddelingsrammen for 2020, således at 

uddelingsrammen for det kommende år opretholdes på 1,2 mio. kr. 
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Ledelsesberetning 

Begivenheder efter balancedagen 

Forekomsten af COVID-19 forventes at have en negativ påvirkning på det globale aktivitetsniveau i 2020, og 

især oplevelsesindustrien forventes at blive hårdt ramt. Selvom RMIG ikke er direkte påvirket af oplevelses-

industrien, forventes aktivitetsniveauet indenfor B2B også at blive påvirket. Virkningen forventes dog at blive 

mindre og vil afhænge af, om RMIG og RMIG’s kunder og leverandører er i stand til at opretholde deres 

produktion og forsyningskæde. RMIG har implementeret tiltag for at begrænse virkningerne af COVID-19 og 

forventer som følge af disse tiltag at kunne opretholde sin produktion. På nuværende tidspunkt forventes 

påvirkningen på RMIG’s indtjening at blive lille, forudsat at situationen ikke forværres eller strækker sig over 

en længere periode.  

Koncernforhold 

Fonden besidder 100% af aktierne i RM Rich. Müller A/S, Ballerup. 

God fondsledelse 

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, kan findes på Fondens hjemme-

side http://rm-fonden.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPDFs%2fRM+Fonden%2fRMF+Skema+god+fondsledelse+2020.pdf 
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Resultatopgørelse  

       

    2019  2018 

Note    t.kr.   t.kr.  

       

4 Resultat efter skat RM Rich. Müller A/S   3.100  14.964 

1 Nettorenter og kursavancer, indtægt   3.647  1.041 

 Finansielle poster, i alt   6.747  16.005 

       

 Administrationsomkostninger   -90  -94 

2 Personaleomkostninger   -537  -562 

    -627  -656 

       

 Resultat før skat   6.120  15.349 

       

3 Skat af årets resultat   -637  -82 

         

 ÅRETS RESULTAT   5.483  15.267 

       

 Resultatdisponering       

6 Overført til uddelingsrammen   972  568 

7 Ændring i hensatte forpligtelser   -110  -116 

6 Henlæggelse til reservefond § 3a, 2. pkt.   4.521  14.815 

 Henlæggelse til reservefond §3c   100   

    5.483  15.267 

 Uddelingsrammen      

 Saldo primo   1.200  1.200 

9 Overført fra resultatdisponering   972  568 

9 Anvendt i perioden   -972  -568 

    1.200  1.200 
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Balance  

AKTIVER      

    2019  2018 

Note    t.kr.  t.kr. 

       

 Finansielle anlægsaktiver      

4 Kapitalandele i dattervirksomhed   212.191  207.455 

5 Ansvarlig lånekapital i dattervirksomhed   25.000  25.000 

 Værdipapirer   19.826  20.850 

    257.017  253.305 

       

 ANLÆGSAKTIVER I ALT   257.017  253.305 

       

 Tilgodehavender      

 Beregnede ikke forfaldne renter   81  96 

 Periodeafgrænsningsposter   31  31 

    112  127 

       

 Likvide beholdninger   3.354  576 

         

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT   3.466  703 

       

 AKTIVER I ALT   260.483  254.008 
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Balance  

PASSIVER      

    2019  2018 

Note    t.kr.  t.kr. 

       

 Grundkapital   20.000  20.000 

 Reservefond, fundats § 3a, 2. pkt.   237.020  230.863 

 Reservefond, fundats § 3c   100  0 

 Uddelingsrammen   1.200  1.200 

       

6 EGENKAPITAL I ALT   258.320  252.063 

       

 HENSATTE FORPLIGTELSER      

7 Hensatte forpligtelser   1.578  1.688 

    1.578  1.688 

       

 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER      

 Skyldig selskabsskat   438  83 

 Anden gæld   147  174 

    585  257 

       

 PASSIVER I ALT   260.483  254.008 
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Noter 

    2019  2018 

    t.kr.  t.kr. 

1. Nettorenter og kursavancer      

 Renter af bankindeståender m.v.   -9  -31 

 Ej skattepligtig rente, vedr. 2016   -2  -5 

 Renter af lånekapital RM Rich. Muller A/S   911  925 

 Renteindtægt, obligationer   1.011  415 

 Kursavancer, værdipapirer   1.736  -263 

    3.647  1.041 

                                                       

2. Personaleomkostninger      

 Der har i årets løb været 1 deltidsansat medarbejder i fonden.    

 Personaleomkostninger specificeres således:      

 Vederlag   162  187 

 Bestyrelse   375  375 

    537  562 

       

 Vederlag til fondens bestyrelse, betalt Rich.Müller fonden 375  375 

 Vederlag til fondens bestyrelse, betalt af andre koncern- 5.223  4.924 

 selskaber      

       

 Fonden og dattervirksomheder har ingen pensions-     

 forpligtelser eller incitamentsordninger over for fondens bestyrelse.     

 Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside for yderligere   

 oplysninger vedr. bestyrelsens vederlag.      

 http://rm-fonden.dk/ledelse/fondsbestyrelsens-aflønning.aspx                            

       

3. Skat af årets resultat      

 Restskat vedr. tidligere år   -7  -5 

 Årets aktuelle skat   644  87 

    637  82 

 

  

http://rm-fonden.dk/ledelse/fondsbestyrelsens-aflønning.aspx
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Noter 

    2019  2018  

    t.kr.  t.kr.  

4. Kapitalandele i dattervirksomhed       

 Anskaffelsessum primo   212.160  212.160  

 Anskaffelsessum ultimo   212.160  212.160  

        

 Værdireguleringer primo   -4.705  -20.651  

 Årets resultat efter skat   3.100  14.964  

 Nettoværdiregulering, afledte finansielle instrumenter  725  1.288  

 Valutakursreg. m.v., udenlandske dattervirksomheder  911  -306  

    31  -4.705  

        

 Regnskabsmæssig værdi ultimo   212.191  207.455  

                                                        

5. Ansvarlig lånekapital       

 Ansvarlig lånekapital, nom. 25 mio. kr. til RM Rich. Müller A/S. Lånet er variabelt forrentet  

 og har ingen forud fastsat forfaldsdato, men kan opsiges af kreditor med 12 måneders   

 varsel. Lånet giver RM Rich. Müller Fonden ret til at konvertere lånet til aktier i RM Rich. Müller A/S. 

 

  Grund-  Reserve-  Reserve-  Uddelings-   
6. Egenkapital kapital  fond § 3a  fond § 3c  rammen  I alt 
           

 Saldo primo  20.000  230.863  0  1.200  252.063 

 

Valutakursændringer 
jf. note 4 0  911  0  0  911 

 

Nettoværdiregule-

ring, afledte finan-
sielle instrumenter 0  725  0  0  725 

 

Uddelinger og pensi-
oner i regnskabsåret 
(note 9) 0  0  0  -972  -972 

 

Overført fra resultat-
disponering 0  4.521  100  972  5.593 

  20.000  237.020  100  1.200  258.320 

           

 Der har ikke i regnskabsåret eller i de fire foregående år været ændringer i grundkapitalen. 
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Noter 

 

    2019  2018 

   

 

t.kr.  t.kr. 

7. Hensatte forpligtelser      

 Saldo primo   1.688  1.804 

 Årets forskydning   -110  -116 

 Livsvarige ydelser i henhold til fundats § 3b,      

 kapitaliseret værdi  

 
1.578  1.688 

                                                       

8. Nærtstående parter      

 Som nærtstående parter anses Fondens bestyrelse og dattervirksomheden RM Rich. 

 Müller A/S, Ballerup samt alle virksomheder, der er en del af RM Rich. Müller koncernen. 

       

 Fonden har udover udbetalinger iht. Fundatsens formål ydet ansvarlig lånekapital til 

 RM. Rich. Müller A/S jf. omtale heraf i note 5. Rentebetalinger fremgår af note 1. 

 Uddelingen til RM Rich. Müller A/S udgjorde 600 t.kr. i 2019 (200 t.kr. i 2018).  

       

 Fondens bestyrelse anses for at have bestemmende indflydelse.   

 Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår. 

 Bortset fra ovenstående har der ikke i årets løb – bortset fra normalt ledelsesvederlag –  

 været gennemført transaktioner med bestyrelsen eller andre nærtstående parter, ligesom   

 der ikke på balancedagen er mellemværender med parterne.   
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Noter 

 
 

9. Uddelinger og pensioner      

 Uddelingspolitik      

 Man kan ikke søge fonden om tilskud. Tilskud tildeles af fonden med udgangspunkt i  

 fundatsens formålsparagraffer.      

 Fondens støtte går først til § 3a og § 3b. Støtte til § 3c-formål foretages    

 alene i tilfælde af et ekstraordinært godt resultat og kun såfremt det ikke lægger begræns- 

 ninger på fondens formål om at støtte fortsat drift og udvikling i RM Rich. Müller A/S (§ 3a). 

       

 Årets uddelinger      

 Årets uddelinger og pensioner fordeles således på hovedkategorier:   

       

    2019  2018 

    t.kr.  t.kr. 

 Uddelinger jf. fundats § 3a   500  100 

 Uddelinger jf. fundats § 3b   100  100 

 Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b   372  368 

 Uddelinger og pensioner i alt   972  568 

 Heraf disponeret fra uddelingsrammen   -972  -568 

 

Uddelinger og pensioner udover uddelingsram-
men  0  0 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

samt lov om erhvervsdrivende fonde. Dog anses resultat af aktier i dattervirksomhed og finansielle indtægter 

i lighed med tidligere år som primære indtægter. 

Der er ikke udarbejdet fondskoncernregnskab for regnskabsåret 2019, idet koncernen anses for at opfylde 

betingelserne for at undlade dette regnskab jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 3. 

De væsentlige elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret fra sidste år, er følgende: 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 

afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

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.   

Resultatopgørelsen 

Indtægt af kapitalandele 

I resultatopgørelsen indtægtsføres RM Rich. Müller A/S’ driftsresultat efter skat. 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter, samt kursgevinster og kurstab på værdipapirer. 

Skat 

Skat af årets resultat for fonden er beregnet på grundlag af det regnskabsmæssige resultat, der er reguleret 

med skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter.  
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Anvendt regnskabspraksis  

Balancen 

Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode.  

Værdipapirer indregnes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Øvrige finansielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi, der anses for at være markedsværdi. 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. 

Forpligtelser til fremtidige udbetalinger i overensstemmelse med fundatsens formål indregnes med den ka-

pitaliserede værdi under ”Hensatte forpligtelser”. 

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris. 

 

 

 


