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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for EK Holding af 15/10 1999 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 12. juni 2017

Direktion

Ejvind Kristensen
direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i EK Holding af 15/10 1999 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for EK Holding af 15/10 1999 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplys-

ninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og

FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivi-

tet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen

af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi

ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til

brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvor-

vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 12. juni 2017

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Tage Hjortkjær Søren Knudsen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet EK Holding af 15/10 1999 ApS

Holstebrovej 94

6950 Ringkøbing

Telefon: 97321122

CVR-nr.: 10 00 13 58

Stiftet: 8. oktober 1999

Hjemsted: Ringkøbing-Skjern

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

17. regnskabsår

Direktion Ejvind Kristensen, direktør

Revisor KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Associeret virksomhed RAF A/S, Ringkøbing-Skjern
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at eje aktier i RAF A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har i 2016 udgjort et underskud på 16 t.kr. mod et underskud sidste år på 3 t.kr.

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen -151 t.kr.

Kapitalforhold

Egenkapitalen er på balancedagen negativ med 151 t.kr., og hele anpartskapitalen er derfor tabt. Selska-

bets fremtid er endnu ikke afklaret.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for EK Holding af 15/10 1999 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration

af selskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

sen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhe-

dens regnskabsmæssige indre værdi. 

Associeret virksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt

tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre

værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative

indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det

omfang, virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underba-

lance.

Gældsbrev, ansvarlig lånekapital

Gældsbrev måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives

til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

EK Holding af 15/10 1999 ApS · Årsrapport for 2016 5



Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på

grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-

komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i

det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af

aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling

af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Administrationsomkostninger -11.375 1.701

Resultat før finansielle poster -11.375 1.701

Finansielle indtægter 1 25

Finansielle omkostninger -4.940 -4.784

Resultat før skat -16.314 -3.058

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -16.314 -3.058

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -16.314 -3.058

Disponeret i alt -16.314 -3.058
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

Anlægsaktiver

1 Kapitalandel i associeret virksomhed 0 0

2 Gældsbrev, ansvarlig lånekapital 0 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

Omsætningsaktiver

3 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0

Tilgodehavender i alt 0 0

Likvide beholdninger 2.915 2.914

Omsætningsaktiver i alt 2.915 2.914

Aktiver i alt 2.915 2.914
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Balance 31. december

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital

4 Anpartskapital 125.000 125.000

5 Overført resultat -275.553 -259.239

Egenkapital i alt -150.553 -134.239

Gældsforpligtelser

Anden gæld 153.468 137.153

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 153.468 137.153

Gældsforpligtelser i alt 153.468 137.153

Passiver i alt 2.915 2.914

6 Medarbejderforhold

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Eventualposter
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Noter

31/12 2016 31/12 2015

1. Kapitalandel i associeret virksomhed

Kostpris 1. januar 255.000 255.000

Kostpris 31. december 255.000 255.000

Nedskrivninger 1. januar -1.043.331 -1.043.331

Opskrivninger 31. december -1.043.331 -1.043.331

Modregnet i gældsbrev, ansvarlig lånekapital 600.000 600.000

Modregnet i tilgodehavender hos associeret virksomhed 188.331 188.331

Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser 788.331 788.331

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

Ejerandel Egenkapital Årets resultat

Regnskabs-
mæssig værdi

hos EK
Holding af
15/10 1999

ApS

RAF A/S, Ringkøbing-Skjern 50 % -5.283.712 -573.149 0

31/12 2016 31/12 2015

2. Gældsbrev, ansvarlig lånekapital

RAF A/S 600.000 600.000

Nedskrivning på kapitalandel i associeret virksomhed -600.000 -600.000

0 0

3. Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Tilgodehavende hos RAF A/S 188.331 188.331

Nedskrivning på tilgodehavender i associeret virksomhed -188.331 -188.331

0 0

4. Anpartskapital

Anpartskapital 1. januar 125.000 125.000

125.000 125.000
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Noter

31/12 2016 31/12 2015

5. Overført resultat

Overført resultat 1. januar -259.239 -256.181

Årets overførte resultat -16.314 -3.058

-275.553 -259.239

2016 2015

6. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har givet håndpantsætningserklæring i kapitalandel i associeret virksomhed, hvis regn-

skabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 0 kr.

Ovenstående pantsætninger er stillet til sikkerhed for associeret virksomheds gældsforpligtelser til

pengeinstitut, hvor gældsforpligtelsen pr. 31. december 2016 udgør 1.981 t.kr.

8. Eventualposter

Eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv på i alt 25 t.kr. er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om tids-

punktet for udnyttelse heraf.

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring til fordel for RAF A/S' pengeinstitut vedrørende

selskabets ansvarlige lånekapital hos RAF A/S op til 600 t.kr.
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