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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
Thorkild Juul Jensen, næstformand
Bjarne Moltke Hansen
Jørgen Frost
Torben Svanholm

Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 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 2014 og resultat af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 31.12.2014. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.

Ballerup, den 10. marts 2015

Bestyrelsen

Sten Scheibye
Formand

Thorkild Juul Jensen,
Næstformand

Bjarne Moltke Hansen

Jørgen Frost

Torben Svanholm
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Rich. Müller-Fonden:
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Rich. Müller-Fonden for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
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.

Revisors ansvar og den udførte revision
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 årsregnskabet 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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. 31.12.2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 10. marts 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Erik Holst Jørgensen
Statsautoriseret revisor

Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
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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 resultatopgørelse for 2014 samt balance pr. 31. december 2014.
Der har i 2014 ikke været specielle forhold, som i væsentlig grad har påvirket eller vil påvirke Fondens drift
eller balance.
Udvikling i datterselskabet
2014 var et positivt år for RM Rich. Müller A/S (RMIG). Salget steg med 9% og resultat efter skat blev 12,3
mio. kr., hvilket er på niveau med 2013. Resultatet for 2013 var positivt påvirket af avance fra salg af
ejendom i Frankrig med 7,5 mio. kr. efter skat, hvorfor resultatet for 2014 reelt viser en fremgang på 7,5
mio. kr. Resultatet svarer til en overskudsgrad (EBIT-%) på 3,3%, hvilket betragtes som tilfredsstillende
under de givne markedsvilkår.
Den positive salgsudvikling i RMIG er blevet realiseret i et fortsat konkurrencepræget marked. På de europæiske markeder opnåede RMIG en vækst i salget på 7%, svarende til en stigning på 42 mio. kr. På øvrige
markeder var stigningen i salget 9 mio. kr. svarende til en vækst på 73% i forhold til 2013. Det vurderes,
at det samlede marked for perforerede produkter er uændret fra 2013 til 2014. Det stigende salg i RMIG er
således udtryk for, at RMIG har vundet markedsandele i 2014. Den positive udvikling forklares med, at
RMIG har sat yderligere fokus på forretningsudvikling og på at øge kundetilfredsheden.
Uddelinger
Der er i 2014 udbetalt i alt 0,9 mio. kr. i overensstemmelse med fundatsens formål. Derudover er der af
årets resultat henlagt 1,2 mio. kr. til uddelingsrammen for 2015.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

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

Note

4

Resultat efter skat RM Rich. Müller A/S

1

Nettorenter og kursavancer, indtægt

t.kr.

t.kr.

12.576

1.538

1.241

13.865

13.817

Administrationsomkostninger

-126

-57

Personaleomkostninger

-574

-569

-700

-626

13.165

13.191

0

-3

13.165

13.188

890

652

1.200

0

-156

-124

11.231

12.660

13.165

13.188

Resultat før skat

3

2013

12.327

Finansielle poster, i alt

2

2014

Skat af årets resultat

ÅRETS RESULTAT

Resultatdisponering
9

Uddelinger og pensioner

6

Overført til uddelingsrammen

7

Ændring i hensatte forpligtelser

6

Henlæggelse til reservefond § 3a, 2. pkt.

Rich. Müller-Fonden

7

Balance
AKTIVER
Note

2014

2013

t.kr.

t.kr.

Finansielle anlægsaktiver
4

Kapitalandele i dattervirksomhed

138.378

132.717

5

Ansvarlig lånekapital i dattervirksomhed

25.000

14.900

Obligationer

20.999

30.367

184.377

177.984

184.377

177.984

341

461

Tilgodehavende selskabsskat

12

11

Periodeafgrænsningsposter

30

30

383

502

Likvide beholdninger

467

1.113

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

850

1.615

185.227

179.599

ANLÆGSAKTIVER I ALT

Tilgodehavender
Beregnede ikke forfaldne renter

AKTIVER I ALT
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Balance
PASSIVER
Note

Grundkapital
Reservefond, fundats § 3a, 2. pkt.
Uddelingsrammen

6

EGENKAPITAL I ALT

2014

2013

t.kr.

t.kr.

20.000

20.000

161.282

156.717

1.200

0

182.482

176.717

2.567

2.723

2.567

2.723

178

159

178

159

185.227

179.599

HENSATTE FORPLIGTELSER
7

Hensatte forpligtelser

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Anden gæld

PASSIVER I ALT

8

Nærtstående parter

Rich. Müller-Fonden

9

Noter
2014

2013

t.kr.

t.kr.

1. Nettorenter og kursavancer
Renter af bankindeståender m.v.

5

6

661

636

1.081

921

-209

-322

1.538

1.241

Vederlag

184

183

Bestyrelse

390

386

574

569

0

3

0

3

212.160

212.160

0

0

212.160

212.160

Værdireguleringer primo

-79.443

-94.728

Årets resultat efter skat

12.327

12.576

Nettoværdiregulering, afledte finansielle instrumenter

-5.953

4.199

Valutakursreg. m.v., udenlandske dattervirksomheder

-713

-1.490

-73.782

-79.443

138.378

132.717

Renter af lånekapital RM Rich. Muller A/S
Renteindtægt, obligationer
Nettokursavancer, obligationer

2. Personaleomkostninger
Der har i årets løb været 1 deltidsansat medarbejder i fonden.
Personaleomkostninger specificeres således:

3. Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

4. Kapitalandele i dattervirksomhed
Anskaffelsessum primo
Tilgang i årets løb
Anskaffelsessum ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Noter

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 14 dages varsel.
Lånet er omlagt i december 2014, således at lånet nu giver RM Rich. Müller Fonden ret til at
konvertere lånet til aktier i RM Rich. Müller A/S. Samtidigt blev lånekapitalen forhøjet fra 14,9
mio. kr. til 25 mio. kr.

6. Egenkapital
Saldo primo

Grundkapital

Reservefond
§ 3a, 2. pkt.

Uddelingsrammen

I alt

20.000

156.717

0

176.717

Valutakursændringer jf.
note 4

0

-713

0

-713

Nettoværdiregulering, afledte finansielle instrumenter

0

-5.953

0

-5.953

Overført fra resultatdisponering

0

11.231

1.200

12.431

20.000

161.282

1.200

182.482

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

7. Hensatte forpligtelser

Saldo primo
Årets forskydning
Livsvarige ydelser i henhold til fundats § 4 og § 3b,
kapitaliseret værdi

2014

2013

t.kr.

t.kr.

2.723

2.847

-156

-124

2.567

2.723
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Noter

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.

Fondens bestyrelse anses for at have bestemmende indflydelse.
Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

9. Uddelinger og pensioner
Årets uddelinger og pensioner fordeles således på hovedkategorier:

2014

2013

t.kr.

t.kr.

Uddelinger jf. fundats § 3a

250

0

Uddelinger jf. fundats § 3b

170

185

Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b

419

417

51

50

890

652

Pensioner jf. fundats § 4
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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 2014, idet koncernen anses for at opfylde
betingelserne for at undlade dette regnskab jf. årsregnskabslovens § 111 og § 114 stk. 2.4.
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 renteomkostninger, 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 samt med fradrag for uddelinger registreret i resultatdisponeringen.
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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
kapitaliserede værdi under ”Hensatte forpligtelser”.
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris.

