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Allan Eskildsen Holding Ap5

Arsrapport 2016

Ledeisespategning

Jeq har behandlet og godkendt arsrapporten for 2016 for Ailan Eskildsen Holding ApS.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Jeg anser den vaigte regnskabs-
praksis for hensigtsmaessig, saledes at arsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg0relse for udvik-
~ingen i seiskabets aktiviteter og 0konomiske forhold, arets resuitat og selskabets finansielie stilling.

~,rsrapporten indstilles tii generalforsamiingens godkendelse.

Vejle, den 14. juni 2017
Direktion:

l
Allan Skov Eskiidsen
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Den uafhaengige revisors revisionspategning

Til kapitalejerne i Allan Eskildsen Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret arsregnskabet for Allan Eskildsen Holdinq ApS for regnskabsaret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter resultatopg~relse, balance og voter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for regnskabsaret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar if0lge disse standarder og krav er n~rmere beskre-
vet i revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen of arsregnskabet". Vi er uafh~ngige
of selskabet i overensstemmelse med Internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og
de yderligere krav, der er g~ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og kray. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse medarsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel
sen anser for nmdvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om
Jenne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen of arsregnskabet er ledelsen ansvarliq for at vurdere selskabets evne til at fortsaette
driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor Bette er relevant; samt at udarbejde arsregn-
skabet pa grundlag of regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore Bette.

Revisors ansvar for revisionen of arsregnskabet

Vores mal er at opna h~j grad of sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden v~sentlig fejlin-
formation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. H~j grad of sikkerhed er et hrbjt niveau of sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udf~res i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gaeldende i Danmark, altid vil afd~kke vaesentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformatio-
ner kan opsta som fvlge of besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis Jet med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de mkonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne traeffer pa grundlag of arsregnskabet.

Som led i en revision, der udf~res i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om Jenne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf~rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici
samt opnar revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage vaesentlig fejlinformation forarsaget of besvigelser er hpjere end ved
vxsentlig fejlinformation forarsaget of fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensv~rgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse of intern kontrol.

Opnar vi forstaelse of den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omst~ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten of selskabets interne kontrol.
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Arsrapport 2016

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt of ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmaessige skvn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledeisens udarbejdelse of arsregnskabet pa grundlag of regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag of det opnaede revisionsbevis er vxsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v~sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspategning g0re opmaerksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne oplysnin-
ger ikke er tilstraekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa det revisi-
onsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medf~re, at selskabet ikke laengere kan fortsaette driften.

Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold of arsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
pa en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den 0verste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsm~ssige placering
of revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, oq vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

tilknytning til vores revision of arsregnskabet er det vores ansvar at laese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er v~sentligt inkonsistent medarsregnskabet eller vores
viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vaesentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysninger i hen
hold til arsregnskabsloven.

Baseret pa det udf~rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
medarsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens kray. Vi har ikke fun-
det vaesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 14. juni 2017
ERNST &YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

~~C~/ ̀-~
Klaus Skovsen
statsaut. revisor

Michael Dahl Christiansen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsar

Direktion

Revision

Ejerforhold

Allan Eskildsen Holding ApS

~,rsrapport 2016

Allan Eskildsen Holding ApS
Skovkrogen 18, 7100 Vejle

10 00 98 12
14. oktober 1999
Vejle
1. januar - 31. december

Allan Skov Eskildsen

Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Vxrkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Selskabet ejes fuldt ud of Allan Skov Eskildsen,
Skovkrogen 18, 7100 Vejie
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Ledelsesberetning

Allan Eskildsen Holding ApS

Arsrapport 2016

Beretning

Selskabets formal er at drive handel, eje aktier og andre vxrdipapirer samt at drive udlejningsvirksom-
hed.

Udviklingen i aktiviteter og mkonomiske forhold

Arets resultat i 2016 bleu et underskud pa 1.897.773 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2016 udg0r
derefter 48.431.016 kr.

Der er ikke foreslaet udbytte for regnskabsaret 2016.

Begivenheder efter regnskabsarets afslutning

Der er ikke efter regnskabsaret udlOb indtruffet v~sentlige begivenheder of betydning for vurderingen
of selskabets finansielle stilling og arsrapporten for 2016.

Forventninger til fremtiden

Der forventes et positivt og tilfredsstillende resultat for det kommende ar.



Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopg0relse

Note

Nettoomsaetning
Andre eksterne omkostninger

Bruttoresuitat
2 Af- og nedskrivninger

Resultat fmr finansielle poster
3 Resultat of kapitalandele i associerede selskaber
4 Finansielle indt~gter
5 Finansielle omkostninger

Resultat for skat
6 Skat of arets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overf~rt til nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode
Overfvrt resultat

Allan Eskildsen Holding ApS

Arsrapport 2016

X33.916 -73.448

476.444 6.552

-1.582.243 -3.093.552
268.225 0

y-432.969 J.J23.542

-1.897.773 -3.350.460

-1.582.243 -3.093.552
-315.530 -256.908

-1.897.773 -3.350.460
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2016 2015

AKTIVER
Anlaegsaktiver

2 Materielle anlaegsaktiver
Grunde og bygninger 551.961 0
Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 0 0

Finansielle anlaegsaktiver
3 Kapitalandele i associerede selskaber 23.488.645 24.976.645

Tilgodehavender hos associerede selskaber 13.768.225 0
Andre v~rdipapirer og kapitalandele 112.704 152.570
Andre tilgodehavender 942.316 4

38.311.890 25.129.219

Anlaegsaktiver i alt 38.863.851 25.129.219

Omsaetningsaktiver
Varebeholdninger
Maskiner til videresalg 0 500.000

Tilgodehavender
Tilgodehavender hos associerede selskaber 94.500 85.410

7 Udskudt skatteaktiv 187.000 619.969
Andre tilgodehavender og periodeafgr~nsningsposter 27.706 145.795

309.206 851.174

Likvider 12.502.674 26.959.702

Omsaetningsaktiver ialt 12.811.880 28.310.876

AKTIVER I ALT 51.675.731 53.440.095

PASSIVER
8 Egenkapital

Anpartskapital 125.000 125.000
Nettoopskrivning efter den indre v~rdis metode 19.433.145 20.886.625
Overfort resultat 28.872.871 29.213.831

Egenkapital i alt 48.431.016 50.225.456

Gaeldsforpligtelser
Kortfristede gaeldsforpligtelser
Gxld til selskabsdeitager 3.181.082 3.203.439
Anden gaeld 42.633 11.200
Periodeafgr~nsningsposter 21.000 0

Gaeldsforpligtelser ialt 3.244.715 3.214.639

PASSIVER I ALT 51.675.731 53.440.095

1 Anvendt regnskabspraksis
9 Personaleforhold
10 Eventualforpligtelser
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Allan Eskildsen Holding ApS

Arsrapport 2016

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Allan Eskildsen Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabs-
lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 of 1. juni 2015 (ny arsregn-
skabslov). Som led i implementeringen of den nye arsregnskabslov er der ~ndret regnskabspraksis,
saledes at unoterede kapitalandele fremover bliver malt til kostpris eller lavere genindvindingsvaerdi
mod tidligere at blive malt til dagsvaerdi. Dette har ikke medf~rt nogen bel~bsmaessig effekt for
resu~tatopg~relsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Udover ovenstaende samt nye og aendrede praesentations- og oplysningskrav som f~lge of lov nr. 738 of
1. juni 2015 er der ingen aendringer til anvendt regnskabspraksis.

Omregning of fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar
mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopgprelsen som finan-
sielle indtaegter og omkostninger.

Tilgodehavender, gild og andre monetaere poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gaeldens
opstaen indregnes i resultatopgVirelsen som finansielle indtaegter og omkostninger.

Resultatopq~relse

Nettoomsaetning

Nettoomsaetning vedrmrer indtaegter ved udlejning of maskiner og beboelsesejendomme samt salg of
maskiner.

Lejeindtaegterne periodiseres og indtaegtsfmres over lejeperioden.

Salg of maskiner indregnes i nettoomsaetningen, nar overgang of de vaesentligste fordele og risici til k0-
ber har fundet sted, og males til dagsv~rdien of det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkraevet
pa vegne of tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsaetningen.

Resultat of kapitalandele i associerede selskaber

resultatopg~relsen indregnes den forholdsm~ssige andel of associerede selskabers resultat efter skat
efter forholdsmaessig eliminering of andel of intern avance/tab.

Finansielle indtaegter og omkostninger

Finansielle indt~gter og omkostninger indeholder renter og udbytter, realiserede og urealiserede kurs-
gevinster/-tab vedr~rende andre v~rdipapirer og kapitalandele, tillaeg og godtg~relser under aconto-
skatteordningen samt renter vedr~rende finansiel leasing.

Skat of arets resultat

Arets skat, der bestar of arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopg~relsen
med den del, der kan henf0res til arets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henfVires til
posteringer direkte i egenkapitalen.



Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Allan Eskildsen Holding ApS

Arsrapport 2016

Materielle anlaegsaktiver

Materielle anlaegsaktiver males ved f~rste indregning til kostpris.

Grunde og bygninger samt driftsmateriel males efterfolgende til kostpris med fradrag of akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke pa grunde.

Afskrivningsgrundlaget opg~res under hensyntagen til aktivets restv~rdi efter afsluttet brugstid og re-
duceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivninqsperioden og restvaerdien fastsaettes pa anskaffel-
sestidspunktet og revurderes arligt. Overstiger restvaerdien aktivets regnskabsmaessige vaerdi, oph0rer
afskrivning.

Bygninger afskrives over 10 ar til sk~nnet scrapvaerdi.
Driftsmidler afskrives over 3-5 ar.

Safremt genindvindingsvaerdien er lavere end den regnskabsmaessige vxrdi, nedskrives til genindvin-
dingsvxrdien.

Finansielle anlaegsaktiver

Kapitalandele i associerede selskaber males til den forholdsmaessige andel of selskabernes indre vaerdi.
Der foretages reservation for selskaber med underbalance.

Nettoopskrivning of kapitalandele i associerede selskaber overf~res under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre vaerdis metode, i det omfang den regnskabsmaessige vaerdi overstiger
anskaffelsesvaerdien.

Andre vaerdipapirer og kapitalandele

Andre vxrdipapirer og kapitalandele bestar of unoterede vaerdipapirer, der indregnes til kostpris.
Safremt genindvindingsvxrdien er lavere end kostprisen, nedskrives til genindvindingsvaerdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, der som udgangspunkt soarer til nominel vaerdi. Der
nedskrives til imu~degaelse of risiko for tab efter individuel vurdering.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat of
arets skattepligtige indkomst, reguleret for skat of tidligere ars skattepligtige indkomster samt for be-
talte acontoskatter.

Udskudt skat males efter den balanceorienterede gaeldsmetode of alle midlertidige og skattepligtige for-
skelle mellem regnskabsmaessig og skattemaessig vaerdi of aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat males pa grundlag of de skatteregler og skattesatser, der oar gaeldende pa balancedagen.
,~Endring i udskudt skat som f~lge of ~ndringer i skattesatser indregnes i resultatopgprelsen.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gaeldsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved laneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag of afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfvlgende perioder males de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris, svarende til den kapitaliserede vxrdi ved anvendelse of den effektive rente, saledes at eventu-
elle forskelle mellem provenuet og den nominelle vaerdi indregnes i resultatopg0relsen over laneperio-
den.

0vrige gaeldsforpligtelser indregnes til nettorealisationsvaerdi, der som udgangspunkt soarer til nominel
vaerdi.

2 Materielle anlaegsaktiver

Kostpris 1. januar 2016
Overfprt fra omsaetningsaktiver
Tilgang i arets 10b

Kostpris 31. december 2016

Afskrivninger 1. januar 2016
Arets afskrivninger
Arets nedskrivninger

Afskrivninger 31. december 2016

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2016

3 Kapitalandele i associerede selskaber
Anskaffelsessum 1. januar 2016
Arets tilgang
Arets afgang

Anskaffelsessum 31. december 2016

V~rdiregulering 1. januar 2016
Arets resultat
Egenkapitalregulering i associerede selskaber

Vaerdiregulering 31. december 2016

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2016
Negativ egenkapital modregnet i tilgodehavende

Regnskabsmaessig vaerdi 31. december 2015

Navn

KAKES A/S
JFKA Invest ApS

Grunde og
bygninger Driftsmidler

0 0
0 500.000

564.401 0

564.401 500.000

0 0
-12.440 -166.667

n -~~~ ~~~

-1L.44U -SUU.000

551.961 0

3.800.000
0
0

3.800.000

20.912.055
-1.582.243

103.333

19.433.145

23.233.145
255.500

23.488.645

24.976.645

Stemme-
og ejeran- Selskabs-

Hjemsted del kapital

t.kr.

vejle 33,33 % 10.650
Vejle 25,00 % 400

11
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2016 2015

4 Finansielle indtaegter
Renteindtxgter fra associerede selskaber 268.225 0

5 Finansielle omkostninger
V~rdiregulering of andre kapitalandele 39.866 220.941
0vrige finansielle omkostninger 74.924 66.061

114.790 287.002

6 Skat of arets resultat
Arets aktuelle skat 0 0
Arets regulering of udskudt skatteaktiv -432.969 65.813
Regulering of udskudt skat (aendret skattesats) 0 -42.271

-432.969 23.542

7 Udskudt skatteaktiv
Udskudt skatteaktiv 1. januar 619.969 596.427
Arets regulering -432.969 65.813
Regulering of udskudt skat (aendret skattesats) 0 -42.271

Udskudt skatteaktiv 31. december 187.000 619.969

Det udskudte skatteaktiv forventes anvendt indenfor 5 ar.

8 Egenkapital
Nettoop-

skrivninq ef-
ter den indre

Anpartskapi- v~rdis me- OverfOrt re-
tal tode sultat I alt

Egenkapital 1. januar 2016 125.000 20.886.625 29.213.831 50.225.456
Overf~rt 0 25.430 -25.430 0
Egenkapitalregulering i associerede sel-

skaber 0 103.333 0 103.333
Overf~rt fra resultatdisponering 0 -1.582.243 -315.530 -1.897.773

Egenkapital 31. december 2016 125.000 19.433.145 28.872.871 48.431.016

Selskabets indskudskapital er fordelt i anparter a 1.000 kr. eller multipla heraf.
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,$rsrapport 2016

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Personaleforhold

Selskabet har i regnskabsaret alene haft tilknyttet direktion, som ikke har modtaget 10n eller vederlag.

10 Eventualforpligtelser

Selskabet har overfor investeringsselskab givet tilsagn om yderligere kapitalindskud med op til
2,4 mio. kr. i form of ansvarlig lanekapitai.
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