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Rudolph  Als  Fondet

LedeNsespåtegnjng

Bestyrelsen  bar  Jags  dato  bebandlet  oggodkendt  årspden  for  paioden  L januar  - 3L  december

2019  forRudoJph  AlsFondet.

Qy5,ypyHyy1BB aflægges  i n1r*aipiismeiiiiiir?sr  mcJ  ;x.'rzvgzbkJli'6NOVC!L

Detervores  opfatteJse,  at årsregnskabet  giver  etrdvisende  bilNede  affondets  aktiver,  passiver  og

'fmamieUesti1lingpr-  31. december2O19samtafresu]tatetaffnninq  g)iiiriM'rfrirperioden  l.

januar  - 3L  december  2019.

Ledelsesberetningen  indeho1der  efter  vores  opfattelse  enretvjsende  redegørelse  for  de forhold,

bøyc,Umgcn  omhandler.

København  Ø, den 6/5 2020,

Marie  ANs Eå  Mobr  Mersing

ueN

Lars  Als-Nielsen
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DEN  UAFHÆNGIGE  REVISORS  REVISIONSPÅTEGNING

Til  bestyrelsen  i Rudolph  Als  Fondet

Revisionspåtegning  på årsregnskabet

Konklusion

Vi  har revideret  årsregnskabet  for  Rudolph  Als  Fondet  for  perioden  1. januar-  31. december  2019, der

omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  hetunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet

udarbejdes  efter årsregnskabsloveri.

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

finansielle  stilling  pr. 31. december  2019 samt af  resultatet  af  fondets  aktiviteter  for  perioden  1. januar  -

31. december  2019 i overenssteminelse  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  fondet  i overensstemmelse  med internationale  etiske  regler  for  revisorer  (IESBA's  Etiske

regler)  og de yderligere  krav,  der er gaeldei'ide iDanmark,  ligesom  vi  har opfyldt  vores  øvrige  etiske

forpligtelser  ihenhold  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 årsregnslaib,  der giver  et retvisende  billede  i overensstem-

melse  med årsregnskabsloven.  Ledelsen  har endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,  sorn  ledelsen

anser 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  fondets evne  til  at fortsætte

driften;  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette er relevant;  samt at udarbejde  årsregnska-

bet på gtundlag  af  regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten har til  hensigt  at

likvidere  fondet,  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  fejlinfor-

mation,  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 udføresioverensstemme1se  med internationale  standarder  om revision  og de yderligere  krav,  der er

gældendeiDanmark,  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 regnskabsbru-

gerne  træffer  på grundlag  af  årsregnskabet.
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Som  led i en revision,  der  udføres  i overenssteininelse  med  internationale  staiidarder  om  revision  og de

yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og oprctholdcr  professionel

skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om  deru'ie

skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  ogudfører  revisionshandlinger  som reaktion  på disse risici  samt

opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne  grundlag  for vores  konklusion.  Risikoen

for  ildce at opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  besvigelser  er højere  end ved  'væsentlig

fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idct  besvigelser  kan  omfatte  sarnrnensværgelser,  dokiunentfalsk,

bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af  den  inteme  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunneudforme  revisions-

handlinger,  der er passende  efter  omstændighcdcme,  men  ikke  for  at kunne  udtiykke  en konklusion  om

effektiviteten  af  fondets  interne  kontrol.

a 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.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på gt'undlag  af  regnskabsprincippet  om

fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på grundlag  af  det opnåede  ievisionsbevis  er vaesentlig  usikkerlied

forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  derkan  skabe  betydelig  tvivl  om  fondets  evne  til  at fortsætte

driftcn.  Hvis  vi  konkluderer,  at der er en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gpre

opmærksom  på oplysninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,

modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  erbaseret  på det  revisionsbevis,  derer  opnået  frem  til

datoen  for  vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan  dog  medføre,  at fondet

ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

a Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  stniktur  og indhold  af  årsregriskabet,  herunder  noteoplys-

ningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og begivenheder  på en sådan

måde,  at der gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kornmunikerer  med  den  øversteledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og deri 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  Iedelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke lede1sesberetningen, og vi udtJJcer ingen fortn  for
konkIusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.
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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 erderudover  at overveje, om ledelsesberetningenindeholder  krævede  oplysninger  ihenhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte  arbejde er det vores opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overenssternmelse  med

årsregnskabet og er udarbejdet  i overensstemn'ielse med årsregnskabslovens  krav.  Vi  har ikke  fimdet

væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 6/5 2020

Bcierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR  nr: 32 89 54 68

Statsaut.  revisor

Mne8834
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Bestyrelse Marie  Aas (formand)

Lars  Als-Nielsen
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Revision Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Administrator Advokat  Jens  Munk  Plum,  Kromann  Reurnert
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Fondets hovedaktivitet er at eje akticr  i Rudolph  Als  A/S,  forvaltning  af fondets  midler  og uddelinger  i

overensstemmelse  med fundatsens  bestemmelser.

Formålet  er ifølge  fundatsen  vedvarende  ud i fremtiden  at virke  til  støtte  og fremme  af  almengavnlige

formål  af  erhvervsmæssig,  social  og human  karakter.

Fondet  har i2019  ydet  la'. 3.109.000  i legater.

Uddelingspolitikken

Fondets  vedvarende  formål  er ifølge  Fundatsens  artikel  2:

"Fondet skal, gennem sin årlige aflcastning... vedvarendeud i fremtiden virke  til støtte og fremrne  af

almengavnlige formål, af erbvervsmæssig, social og human karakter som nedenfor nærtnere  udvikleti

Artikel  4 c."

Dette  er nærmere  udviklet  i Fundatsens  artikel  4c, hvis  vedvarende  del er sålydende:

"Detiså  henseende til rådighed stået'de  beløb  deles i to grupper,  den ene  gruppe,  gruppe  Å, stor3/4  (tre

fierdedele) afårsbeløbet, den arien  grttppe, gruppe E, stor 1/4 (en fierdedel) af  årsbeløbet.

Indergfor gruppe A ydes støtte til mænd og kvinder til  fortsat  uddarmelse eller shtdier  inden for  merktnti-

le, tekniske, maritime og landøkonomiske områder, eller til  forberedelse af  erhvervsvirksomhed,
endvidere  til  videnskabelige  studierejser  og arbejder  (dertmder  disputatser).

Inden for  gruppe B er øjemedet affilantropisk  natur til bedste for  værdige og trængende mænd eller

)cvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat afsygdom eller alderdom. Der skal tages

særligt hensyn til  personer, som har levet under bedre forhold, og til  personer, som har drevet egerx

erhvervsvirksomhed, særlig handel, og da atter særlig handel med kul (ellersom for  kvinders vedkom-

mende er døtre af  eller har været gifl  med mænd, som har drevet sådan virksomhed).

Understøttelse kan gives ien enkelt situation eller  for  en enkeØt periode eller som ynere vedvarende hjælp,

navnlig ved højere alder, ihvilket  tilfælde den, der har  fået tillagt  en portion af  legatet, som regel

beho[der den for  livstid.

Hjælp ydet såvel under gruppe Å som under B skal være pågældendes særeje. I  øsirigt fastsætter

bestyrelsen suverænt vilkår og former, bl.a. afgør deræ, om der skal indkaldes ansøgninger eller ej, om
hjælpen  ydes som lån eller som gave, om derx skal udbetalesivisse  rater  og lignende."
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Fondet  kan  således  støtte  to kategorier  af  modtagere,  benævnt  gtuppe  A og giuppe  B, efter  ansøgning  og

forudsat,  at de til  enhver  tid  fastsatte  formelle  ansøgningsbetingelser  er opfyldte.

Gruone  A

Uddelinger  til  denne  gruppe  sker  fra l.  januar  2019  efter  følgende  retningslinjer:

Den  primære  fokus  for  støtte  er personer  på videregående  uddannelsermed  sigte  på en fremtid  i

erhvervslivet.  Med  dette  overordnede  udgangspunkt  ydes  der fortrinsvis  støtte  til

Kandidatstuderende  på studieretningerne  stud.merc.,  stud.polyt.,  stud.oecon.,  maritime  og

landøkonomiske  områder,  der  skal  studere  et eller  flere  semestre  i udlandet.  Der  ydes ikke  støtte

til  studerende  på bachelorniveau.

kandidater  og andre  mere  etablerede  personer  inden  for  de nævnte  fagområder,  der  ørisker

yderligere  uddannelse  iudlandet  (f.eks.  MBA).

isærlige  tilfælde  også  kandidater  og andre  mere  etablerede  personer  på andre  fagområder  end

de nævnte,  herunder  videnskabelige  eller  kulturelle,  der  ønsker  yderligere  uddannelse  iudlandet

med  et tilstrækkeligt  erhvervsmæssigt  sigte.

Grupne  B

For  denne  gruppe  tiddeles  støttc  efter  følgendc  retningslinjcr:

* Der  ydes støtte  til  ansøgere,  der  anses for  at være  værdige  og trængende.

Hver  enkelt  ansøgers  sygdomshistorie  og økonomiske  situation  vurderes  ud fra  fundatsens

anvisninger.  Medicinsk  dokumentation,  som skal  være  i form  af  lægeerklæring,  må maksimalt

være  12 måneder  gammelt.

a Normalt  ydes  støtten  som  engangsstøtte,  men der kan  i særlige  tilfælde  også ydes mere

vedvarende  støtte.

Der  henvises  til  Fondets  hjemmeside.

Uddelinger  i regnskabsåret  2019

Der  blev  i årets  løb uddelt  kr. 2.267.000  til  gruppe  A og kr. 842.000  til  gnippe  B, i alt kr. 3.109.000

(2018:  kr. 2.955.000).

Redegørelse  for  god fondsledelse

Fondet  har  taget  stilling  til  anbefalingerne  for  god  fondsledelse  som  oplyst  på fondets  hjemmeside

www.rudo1ph-als-fondet.dk/hjem/god-fondsledelse/

I relation  til  anbefaling  2.3.4  oplyses  følgende  om  bestyrelsens  medlemmer:

Marie  Als,  formand,  f. 1979,  indtrådt  2000,  slægtsrelation  (jf.  fundatsen),  øvrige  ledelseshverv:  formand

for  bestyrelsen  for  Rudolph  Als  A/S.
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Erik  Mol'ir  Mersing,  f. 1939,  indtrådt  1975,  kompetence:  jurist  (jf.  fundatsen),  øwige  ledelseshverv:

for'i'nand  for  bestyrelsen  for  Heinrich  og  Laurine  Jcsscns  Fond  og  HLJ  Industri  A/S,  medlem  af  bestyrelsen

og direktør  forRudolph  Als  A/S.

Michael  Frederik  Iuel,  f. 1969,  indtrådt  2007,  kompetence:  regnskabs-  og foiretningskyndig  (jf.  fundat-

sen),  øvrige  ledelseshverv:  medlem  af  bestyrelsenfor  Rudolph  Als  A/S,  ROBÆK  Statsaritoriseret

Revisionspartnerselskab,  Vennerslund  Familiefondog  Fonden  til  Sikring  af  Vei'u'ierslund  Gods,  adm.

direktør  forROBÆK  StatsautoriseretRevisionspartnerse1skab,  direktørforMFIHolding  ApS,  ROBÆK

Ejendomme  ApS,  ROBÆK  Holding  ApS  og ROBÆK  Komplementar  ApS,  fuldt  ansvarlig  deltageri

Meilgaard  Gods,  karnrnerherre  og hofjægermester.

Lars  Als-Nielsen,  f. 1964,  indtrådt  2008,  slægtsrelation  (jf.  'fundatsen),  øvrige  ledelseshverv:  medlem  af

bestyrelsen  for  Rudolph  Als  A/S.

Bestyrelsens  medlemrner  ervalgt  i overensstemmelse  med  fondets  fundats,  der  kke  indeholder  bestem-

melser  om  valgperioder,  genvalg  og myndighedsudpegning.

Udviklingen  i aktiviteter  og økonomiske  forhold

Fondets  resultat  for  2019  er positivt  påvirket  af  stigninger  på  de finansielles  markeder,  hvilkct  har  medført

meget  betydelige  urealiserede  gevinster  særligt  på aktier.

Fondet  fortsættermed  at henlæggemest  muligt  til  uddeling,  jf.  :Lundatsen,  og der  er således  henlagt  i alt

kr.  3.727.794  på  baggrund  af  2019  regnskabet  (2018:  kr. 3.702.796)  som  sammen  med  saldo  kr. 110.177

overført  fra  sidste  år udgør  årets  uddelingsramme  på i alt  kr.  3.837.971.
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Auvendt  regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten  for  Rudolph  Als  Fondet  for  2019  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovcns  bcstcmmclsa'  for  klasse  B-virksomheder  med  tilvalg  af  visse  bestemmelser  for  klasse  C.

Regnskabsopstilling  er tilpasset  fondets  særlige  forhold  i hcnhold  til  årsregnskabsloveus  Fg 23

stk.  3 og  4.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  sidste  år.

I herffiold  til  årsregnskabslovens  e) 1lO  stk. l udarbejdes  der  ikke  koncernregnskab

Generelt  om  indregning  og måling

Regnskabet  er udarbejdet  med  udgangspunkt  i det  historiske  kostprisprincip.

Indtaegter  indregnes  i resultatopgørelsen  i takt  med  at de indtjenes.  Herudover  indregnes  værdiregu-

leringer  af  finansielle  aktiver  og forpligtelser,  der  måles  til  dagsværdi  eller  amortiseret  kostpris.

Endvidere  indregnes  i resultatopgørelsen  alle  omkostninger,  der  er afholdt  for  at opnå  årets  indtjening,

herundcr  afskrivninger,  nedskrivninger  og hensatte  foipligtelser  samt  tilbageførsler  som  følge  af

ændrede  regnskabsmæssige  skøn  af  beløb,  der  tidligere  har  været  indregnet  i resultatopgørelsen.

Aktiver  indreg'nes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  tilflyde

fondet,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.

Forpligtelser  indregnes  ibalancen,  når  det er sandsynligt,  at fremtidige  økonorniske  fordele  vil  fragå

fondet,  og forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.

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

forpligtelser  som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Visse  finansielle  aktiver  og forpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvorved  der  indregnes  en

konstant  effektiv  rente  over  løbetiden.  Amortiseret  kostpris  opgøres  som  oprindelig  kostpris  med

fradrag  af  eventuelle  afdrag  samt  tillæg/fradrag  af  den  akkumulerede  amortisering  af  forskellen

mellem  kostpris  og nominelt  beløb.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der fremkommer  inden  års-

rapporten  aflægges,  og som  be-  eller  afkræfter  forbold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Som  målevaluta  benyttes  danske  kroner.  Alle  andre  valutaer  betragtes  som  fremmed  valuta.
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Omregning  af  fremmed  valuta

Transaktioner  i fremmed  valuta  ornregnes  til  transaktionsdagens  kurs.  Valutadifferencer  indregnes  i

resultatopgørelsen  som  en finansiel  post.  Tilgodehavender,  gæld  og andre  monetære  poster  i fremmed

valuta,  som  ikke  er afregnet  på balancedagen,  måles  til  baIancedagens  valutakurs.  Forskellen  mellem

balancedagens  kurs  og kursenpå  tidspunktet  fortilgodehavendets  eller  gældens  opståen  indregnesi

resultatopgørelsen  under  finansielle  indtægter  og ornkostriinger.

RESULT  ATOPGØRELSEN

Finansielle  poster

Finansielle  indtægter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgøreIsen  med  de beløb,  der  vedrører

regnskabsåret.  Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -ornkostninger,  realiserede  og urealiserede

kursgevinster  og -tab  vedrørende  værdipapirersamt  kursregulering  af  bankindestående  i udenlandsk

valuta.

Resultat  af  kapitalandele  i finansielle  anlægsaktiver

I resultatopgørelsen  indregnes  den  forholdsmæssige  andel  af  de enkelte  datter-  og associerede

virksomheders  resultater  efter  skat.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger  omfatter  omkostninger  til  administration.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger  omfatter  bestyre1seshonorarer.

Skat  af  årets  resultat

Årets  skat,  som  består  af  årets  aktuelle  skat  og forskydning  i udskudt  skat,  indregnes  i resultat-

opgørelsen  med  den  del,  der  kan  henføres  til  årets  resultat,  og direkte  på egenkapitalen  med  dcn

del,  der  kan  henføres  til  posteringer  direkte  på egenkapitalen.

B,=tLANCEN

Kapitalandele  i finansielle  anlægsaktiver

Kapitalandele  i datter'virksomheder  indregnes  i balancen  til  den  forholdsmæssige  andel  af

virksomhedernes  regnskabsmaessige  indre  værdi  opgjort  efter  moderselskabets  regnskabspraksis

med  fradrag  eller  tillæg  af  urealiserede  koncerninterne  avancer  og tab og med  tillæg  eller

fradrag af resterende værdi  af positiv  eller negativ goodwill  opgiort  efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning  af  kapitalandele  i dattervirksomheder  overføres  under  egenkapitalen  til

reserve  for  nettoopskrivning  efter  den indre  værdis  metode  i det  omfang,  den  regnskabsmæssige

værdi  overstiger  anskaffelsesværdien  med  fradrag  af  afskrivninger  på goodwill.
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Fortjeneste  eller  tab ved afliændelse  af  dattervirksomheder  opgøres  som forskellen  mellem

afhændelsessummen  og den regnskabsmæssige  værdi  af  nettoaktiver  på salgstidspunktet  inklusiv

ikke-  afskrevet  goodwill  samt  forventede  omkostninger  til  salget  eller  afviklingen.  Fortjeneste  og

tab indregnes  i resultatopgørelsen  under  finansielle  poster.

Værdipapirer

Værdipapirer  måles  til  dagsværdi  (børskurs)  på balancedagen.  Værdireguleringen  sker  over

resultatopgørelsen.

Tilgodehavender  og Iån  til  tilknyttet  virksomhed

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  der sædvanligvis  svarer  til  nominel  yærdi.

Værdien  reduceres  med nedskrivning  til  imødegåelse  af  forventede  tab.

Skyldig  skat  og udskudt  skat

Aktuelle  skattefoi'pligtelser  og tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet

skat  af  årets skattepligtige  indkomst  reguleret  for  skat  af  tidligere  års skattepligtige  indkomster

samt  for  betalte  acontoskatter.

Udskudt  skat  måles  efter  den balanceorienterede  gældsmetode  af  midlertidige  forskelle  mellem

regnskabsmæssig  og skattemaessig  værdi  af  aktiver  og forpligtelser.  I de tilfælde,  f.eks.

vedrørende  ejendomme,  hvor  opgørelse  af  skatteværdien  kan  foretages  efter  alternative

beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på grundlag  af  den  planlagte  anvendelse  af  aktivet

henholdsvis  afvikling  af  forpligtelsen.

Udskudte  skatteaktiver,  heninder  skatteværdien  af  fremførse1sberettiget  skattemæssigt  under-

skud,  måles  til  den værdi,  hvortil  aktivet  forventes  at kunne  realiseres,  enten  ved  udligning  i

skat  af  fremtidig  indtjening  eller  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  inden  for

samme  juridiske  skatteenhed.  Eventuelle  udskudte  nettoskatteaktiver  måles  til  nettorealisa-

tionsværdi.

Udskudt  skat  måles  på grundlag  af  de skatteregler  og skattesatser,  der med  balancedagens

lovgivning  vil  være gældende,  når den udskudte  skat  forventes  udløst  som aktuel  skat.  Ændring

i udskudt  skat  som følge  af  ændringer  i skattesatser  indregnes  iresu1tatopgørelsen.  For

indeværende  år er anvendt  cn skattesats  på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld  måles  til  amortiseret  kostpris,  der  sædvanligvis  svarer  til  nominel  værdi.
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Resultatopgørelse  for  tiden  1/1  til  31/12  2019

1  Finansielle  indtægter/omkostninger

Indtægter  af  kapitalandele

Administrationsomkostninger

2 Personaleomkostninger

Ordinært  resultat  før  skat

3 Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

2019

41 .958.584

830.  145

- 847.j95

- 405.000

41.536.534

-8.835.000

32.701.534

2018

- 9.011.550

772.487

- 852.602

-405.000

- 9.496.665

2,385.009

-7.111.656

Forslag  til  resultatdisponering:

Årets  resultat  ..............................

Realiseret  gevinst/tab  på aktier  overført  fra  anden

reservefond-.---.-..---------------------

Realiseret  kurstab/gevinstpå  obligationer  overført  til

anden  reservefond...............,,,,,.,,,,,,,,

Kursregulering  af  aktier  m.v.  overført  til  opskrivnings-

henlægge1se...................................

Kursregulering  af  obligationer  overført  fra  opskr'ivnings-

henlæggelse.....................................

Skat  af  opskrivningshen1ægge1se  m.v.  overtørt  til

anden  reservefond..............,,,,,,,,,,,,

Resultat  af  kapitalandele  overført  til  reserve  for  nettoop-

skrivning  efter  indre  værdis  metode  ................

Udloddet  udbytte  overført  fra  reserve  for  nettoopskriv-

ning  efter  indre  værdis  metode  ...................

Til  disposition

32.701.534

-16.338

-458.368

-34.063.198

-2.082.432

8.454.037

-830.145

954.652

4.659.742

-7.111.656

-822.717

2.818.901

12.554.852

-197.361

-2.738.031

-772.487

896.994

4.628.495

Henlagt  til  reservefond  (jf.  fundats  artikel  11)  ........

Til  bestyrelsens  disposition:

I henhold  til  fundatsens  artikel  4.c.A  ,.........   ...

I henhold  til  futidatsens  artikel  4 c.B.......-.....-.  -

Disponereti  alt

931.948

2.795.846

931.948

4.659.742

925.699

2.777.097

925.699

4.628.495
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Balance  pr.  31.  decernber  2019

4 Kapitalandele  i dattervirksomhed

5 Værdipapirer

Lån  til  tilknyttet  virksomhed

Finansielle  anlægsaktiver

Bankindestående  bundne  midler

Anlægsaktiver  .......  ......

Tilgodehavender  ......  ......

Mellemregning  Rudolph  Als  A/S

Tilgodehavender  .....-......

Likvide  beholdninger

Omsaetningsaktiver

Åktiver  . - - - - - - - - -

2019

10.585.953

186.414.400

17.500.000

214.500.353

111.887

214.612.240

858.903

L030.437

1.889.340

2.637.201

2018

10.652.802

147.793.386

17.500.000

175.946.188

516.675

I76.462.863

835.538

1. 503.498

2. 339.036

2.357.430

4.526.541  4.696,466

219.138.781  181.159.329
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Balanee  pr.  31.  deceønber  2019

Note  PASSI  VER

6 Kapitalkonto

7 Reservefond

8 Anden  reservefond

9  Reserve  for  opskrivning  efter  indre  værdis  metode

10  0pskrivningshen1æggelse

Bunden  kapital  i alt

1l  Hen1aeggelseihenholdtilartikel4c.A.............

12  Henlæggelseihenholdtilartikel4c.B.............

Disponibel  kapital  i alt  ................  ......  ...

2019

21.081.514

lOO.OOO

83.867.864

2.631.301

86,361.365

194.042.044

3. 304.550

943.421

4. 247.971

2018

20.149.566

lOO.OOO

91.847.195

2.755.808

50.215.735

165.068.304

2. 775.704

853  .473

3. 629.177

Egenkapital  i alt

Henlæggelse  til  udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  ,...

Anden  gæld  ...............

Kortfristede  gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  ........

Passiver  .....,,  ,,,,,,,  ,,,,

198.290,015

20.550.845

20.550.845

297,921

297.921

297.921

219.138.781

168.697.481

12.096.808

12,096.808

365.040

365.040

365.040

181.159.329
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Noter

1-  Finansielle  indtægter/omkostnNngey

Renteindtægtertilknyttetvirksomhed,  lån  ...........

Renteindtægter  tilknyttet  virksomhed  mellemregning..

Renteindtægter  .................................

Aktieudbytter  .....................,,,,,,,,,,,,,

Udbytte  investeringsbeviser...,....................

Realiseret  kurstab/gevinstpå  aktier..............,,,

Kursregulering  på  aktiebeholdning  .................

Kursregulering  på bankindestående  i udenlandsk  valuta

Realiseret  kurstab/-gevinst  netto  på  obligationsbehold-

ning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

2,019

132.492

59.576

1.298.180

3.768.868

30.793

16.338

34.063.198

57.551

458.368

2018

128.544

58.581

1.221.958

3.249.595

688.249

822.717

-12.554.852

77

-2.818.901

Kursregulering  af  beholdning  obligationer  og

investeringsbeviser  .....................

Renteudgifter,  bank

2.082.432

-9.212

41.958.584

197.361

-4.879

-9.011.550

2 - Personaleomkostninger

Antal  personer  beskæftiget  i gennemsnit

Bestyrelseshonorar

o

405.000

o

405.000

3 -  Skat  af  årets  resultat

Saldo  pr.  1/l  2019................

Udenlandskudbytteskat  ...........

Refunderet  af  tidligere  års  udenland-

ske  udbytteskatter................

Skat  af  årets

resiiltat

472.735

-91.772

Regulering  udskudt  skat 8.454.037

8,835.000

Aktucl  skat

o

Udskudt  skat

12.096.808

8.454.037

20.550.845
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4 -  )KapitaNande[e  % datteiyNyksomhed

Kostpris  pr. 1/1  2019  ...........

Kostpris  pr.  31/12  2019  .........

Op-  og  nedskrivninger  primo

Årets  resultat  ..,.........

Udloddet  udbytte..........

Op-  og  nedskrivninger  ultimo

2019

7.000,000

7,000,000

3.652.802

830.145

-896.994

3.585.953

2018

7,000,000

7.000.000

3.700.193

772.487

-819.878

3.652.802

Regnskabsmæssig  værdi  31/12  2019 10.585.953 10.652.802

Kapitalandele  i tilknyttede  virksomheder  kan  specificeres  således:

Navn Hiemsted Eierandel

Rudolph  Als  A/S København  Ø lOOo/o

5 -  Vaerdipapirer

Aktter

(realisations-

beskatntng)

Obligationer

og investe-

ringsbeviser

(lagerbeskat-

nin  g)

Kostpris  pr.  1. januar  ....

Ti1gang.........,......

Salg  ....,..,,...,.....

Udtræk  ,,.,,,.,.,,,,...

Realiseret  kursregulering  .

Kostpris  pr.  31.  december

64.584.026

1.670.509

-7.575

o

4.059

66.251.019

32.993.625

15.327.403

-10.831.751

- 4.145.629

458.368

33.802.016

Opskrivning/ncdskrivningpr.  1. januar.........-..-.

Tilbageført  af  tidligere  års  op-/nedskrivninger-...-...

Kursregulering  af  beholdning  31.  december  ..........

Opskrivning/nedskrivning  pr.  31.  december  ...,.,,

52.050.488

-1.484

34.064.682

86.113.686

-1.834.753

85.236

1.997.196

247.679

Saldo  pr.  31.  december  2019 152.364.705 34.049.695
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6 - KapNtaNkonto  i IxenhoNd  tNi fuøødatsens  @rf. 3 eg

art.  11,  stk.  3

Grundkapital  ......

Anden  kapitalkonto:

Saldo  pr. 1. januar..

Overført  reservefond

Kapitalkonto  i alt

2019

1.OOO.OOO

19. 149.566

931.948

20. 081.514

21.081.514

2018

l.OOO.OOO

18 ,223.867

925.699

19 .149.566

20.149.566

7 -  Reservefpnd  % henho)d  til  fu»datsens  art,  N l,  s4k.  3

Saldo  1. januar  ...............................

Årets  henlaegge1se.............................

Overført  ti1kapitalkonto........................

lOO.OOO

931.948

-931.948

100.OOO

100.OOO

925.699

-925.699

100.OOO

8-  AndenreservefondihenhoKdtiNfu»datsensart.3og7

Saldo  l.  januar  .................................

Realiseret  gevinst  ved  salg  af  aktier/investeringsbeviser

Realiseret  kursgevinst/tab  på obligationer  ......,....

Skat  af  opskrivningshenlæggelse  overført  fra  resultat-

disponering  ....................................

91.847.195

16.338

458.368

-8.454.037

83.867.864

91.105.348

822.717

-2.818.901

2.738.031

91.847.195

9 - Reserve  for  opgkrivning  e«tev  fimdre  værdffis  traeto4e

Saldo  l.  januar  ..............,,  ,,,,,,,,,,  ,,  

Årets  resultat,  Rudolph  Als  A/S.............,....

Udloddet  udbytte..............,.........,,.,.,

2.755.808

830.145

-954.652

2.631,301

2.880.315

772.487

-896,994

2.755.808
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IO - 0pskrffivnjnHske»xKæ@tze&se i henbold  tffil ftmdafsens
Bdl

Saldo  l.  januar  ..........

Kursregulering,  aktier.....

Kursregulering,  obligationer

2019

50.215.735

34.063.198

2.082.432

86.361.365

2018

62.573.226

-12.554.852

197.361

50.215.735

Der  sammensætter  sig  således:

Andre  aktier...................

Obligationer  og investeringsbeviser

86.113.686

247.679

86.361.365

52.050.488

-1.834.753

50.215.735

11-  HeøxlægHeIseihenhoN4tilt'undatsensart,4e.A

Saldo  1. januar  ..,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bevilget  ..,,,,,,,,,,,,,,,,,..,....,  . .

Årets  henlæggelse-.............,.,....,,...

2.775.704

-2.267.000

2. 795.846

3. 304.550

2.1  47.607

-2.149.000

2.777.097

2.775.704

12-  HenlæBHeNseØher»NioNdtiIfundatsensart,4e,B

Saldo  1. januar  ...,...,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,

Bevilget  .......,.,  ,.,,,,.  ,,,,,,,,,,,,,,,

Årets  hen1æggelse...........,..,......,.,..

853.473

-842.000

931.948

943.421

733.774

-806.000

925.699

853,473
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13 - 

Marie  Als  (formand)

Erik  Mohr  Mersing  . .

Michael  Frederik  Iuel

Lars  Als-Nielsen  ....

I alt ,.,.......,..,

Bestyrelses-

honorar  fra

Rudolph

Als  Fonden

135.000

90.000

90.000

90.000

405.000

Bestyrelses-

honorar  fra

Rudolph  Als

27.000

18.000

18.000

18.000

81.000

Direktions-

vederlag  Ru-

dolph  Als  A/S

o

27.000

o

o

27.000

I alt

162.000

135.000

108.000

108.000

513.000

Vedrørende  administrator  Jens Munk  Plum  kan der oplyses  følgende  om vederlag  udbetalt

til  Kromann  Reumert:

Fondet  hariårets  løb indhentet  administration  og sekretærassistance  for  DKR  405.863,

ligesom  datterselskabet,  Rudolph  Als  A/S,  har indhentet  administration  og  sekretæras-

sistance  for  DKR  20.013.

Vedrørende  bestyrelsesmedlem  Michael  Frederik  Iuel  kan  der oplyses  følgende  om

vederlag  udbetalt  til  ROBÆK  Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab:

Fonden  hariårets  løb indhentet  bogføring-  og regnskabsmæssig  assistance  for

DKR  84.469,  ligesom  datterselskabet,  Rudolph  Als  A/S,  har indhentet  bogføring-  og

regnskabsmæssig  assistance  for  DKR  27.325.

Herudover  har der  ikke  i årets løb bortset  fra  normalt  ledelsesvederlag  været  gennemført

transaktioner  med bestyrelse,  direktion,  tilknyttede  virksomheder  eller  andre  nærtstående

parter.


