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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016 for Ellegaard Investment II A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg, den 20.02.2017
Direktion

Lars Steen Pedersen
direktør

Bestyrelse

Carsten Bjerg

Ulrik Nikolai Jungersen

formand

næstformand

Klaus Wätzold Madsen

Søren Pap Tolstrup

Henrik Normann
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Ellegaard Investment II A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ellegaard Investment II A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016,
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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 31.12.2016 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 selskabet
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 selskabets 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
selskabet, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Esbjerg, den 20.02.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Jørn Jepsen

Leon Vad Laxy Christensen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i at varetage kapitalandele fra Ellegaard A/S.
Corporate Governance
Selskabet indgår i en koncern, som har den danske kapitalfond Capidea som hovedaktionær.
Kapitalfondsejede selskaber, som aflægger årsregnskabet efter klasse C-stor, er omfattet af DVCA’s (Dansk
Venture Capital Association) retningslinjer for god selskabsledelse i kapitalfondsejede selskaber.
Selskabet aflægger årsregnskabet efter klasse B og er dermed ikke omfattet af DVCA’s retningslinjer, men
har frivilligt valgt at give en række relevante yderligere oplysninger.
Capidea repræsenteres af partner Ulrik Nicolai Jungersen og investment manager Henrik Normann i selskabets bestyrelse. Selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer er indvalgt af generalforsamlingen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat har udgjort 14.569 t.kr., hvilket er tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Andre eksterne omkostninger

(10.000)

(10.719)

Driftsresultat

(10.000)

(10.719)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

15.125.463

14.554.786
7.249

Andre finansielle indtægter

1

16.455

Andre finansielle omkostninger

2

(655.417)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

3

(625.943)

14.476.501

13.925.373

92.611

147.912

14.569.112

14.073.285

17.000.000

15.500.000

8.000.000

0

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret
Overført resultat

(10.430.888)
14.569.112

(1.426.715)
14.073.285
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

kr.

67.621.798

75.878.386

67.621.798

75.878.386

67.621.798

75.878.386

0

377.434

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag

141.315

147.912

Tilgodehavender

141.315

525.346

Likvide beholdninger

621.615

622.612

Omsætningsaktiver

762.930

1.147.958

68.384.728

77.026.344

Note

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Aktiver

4
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

Note

kr.

kr.

5

1.000.000

1.000.000

Overført overskud eller underskud

34.226.978

44.539.917

Forslag til udbytte for regnskabsåret

17.000.000

15.500.000

Egenkapital

52.226.978

61.039.917

Gæld til tilknyttede virksomheder

16.143.375

15.973.927

14.375

12.500

Kortfristede gældsforpligtelser

16.157.750

15.986.427

Gældsforpligtelser

16.157.750

15.986.427

Passiver

68.384.728

77.026.344

Virksomhedskapital

Anden gæld

Eventualforpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Koncernforhold

8
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Overført

Foreslået

Forslag til

overskud

ekstra-

udbytte for

Virksomheds-

eller

ordinært

regnskabs-

kapital

underskud

udbytte

året

kr.

kr.

kr.

kr.

1.000.000

44.539.917

0

15.500.000

0

0

0

(15.500.000)

0

0

0

151.217

0

0

0

(33.268)

0

0

0

(10.430.888)

8.000.000

17.000.000

0

17.000.000

Egenkapital primo
Udbetalt ordinært udbytte
Udbetalt ekstraordinært
udbytte
Øvrige
egenkapitalposteringer
Skat af
egenkapitalbevægelser
Årets resultat
Egenkapital ultimo

1.000.000

34.226.978

(8.000.000)

0

I alt
kr.
Egenkapital primo
Udbetalt ordinært udbytte
Udbetalt ekstraordinært udbytte

61.039.917
(15.500.000)
(8.000.000)

Øvrige egenkapitalposteringer

151.217

Skat af egenkapitalbevægelser

(33.268)

Årets resultat

14.569.112

Egenkapital ultimo

52.226.978
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Noter
Noter

2016

2015

kr.

kr.

16.455

7.249

16.455

7.249

2016

2015

kr.

kr.

647.617

625.326

116

0

7.684

617

655.417

625.943

1. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

2. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
Øvrige finansielle omkostninger

2016

2015

kr.

kr.

3. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Regulering vedrørende tidligere år

(141.315)
48.704
(92.611)

(147.912)
0
(147.912)
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Noter
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder
kr.
4. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

90.336.221

Kostpris ultimo

90.336.221

Opskrivninger primo

(14.457.835)

Egenkapitalreguleringer

117.949

Afskrivninger på goodwill

(2.974.248)

Andel af årets resultat

18.099.711

Udbytte

(23.500.000)

Opskrivninger ultimo

(22.714.423)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

67.621.798

Goodwill eller negativ goodwill indregnet i regnskabsperioden

35.581.658

Virksomhedens investering i Ellepot A/S anses for at være af strategisk betydning for koncernen. Under
hensyntagen til koncernens forventede planer for forøgelse af aktiviteter og stigning i indtjeningen er den
økonomiske levetid for goodwill blevet fastsat til 20 år.

EjerRetsHjemsted

form

Esbjerg

A/S

andel
%

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Ellepot A/S

100,0

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

1.000.000

1

1.000.000

5. Virksomhedskapital
Ordinære aktier

1.000.000

1.000.000
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Noter
6. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med TopCap Ellegaard ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes foor eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber..
7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
Sikkerhedsstillelser over for dattervirksomheder
Til sikkerhed for bankgæld i datterselskabet er deponeret aktier nom. 6.000 t.kr. i datterselskabet. Den
regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktier udgør 67.622 t.kr.

Pr. 31.12.2016 udgør bankegagementet i datterselskabet en gæld på 2.235 t.kr. Der er en disponibel trækningsret på 10.000 t.kr., som ikke er udnyttet.
8. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:
TopCap Ellegaard ApS, Esbjerg, cvr.nr. 35041923
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
Ellegaard Investment I ApS, Esbjerg, cvr.nr. 35041958
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Koncernregnskab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 112, stk. 1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der
er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder kontorholdsomkostninger og administration mv.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den
indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag
eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne
aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den vurderede brugstid, som er 20 år, for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, idet den længere
afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.
Kapitalandelene 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.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt
post i ledelsens forslag til resultatdisponering.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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