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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoplysninger 

Virksomhed 

Ensure Pensionsmægler Lillelund ApS 

Mannehøj 221 

6600 Vejen 

CVR-nr.: 33075189 

Stiftet: 09.08.2010 

Hjemsted: Vejen 

Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016 

Direktion 

Mogens Lillelund, direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Dokken 8 

Postbox 200 

6701 Esbjerg 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 

for Ensure Pensionsmægler Lillelund ApS.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

01.07.2015 - 30.06.2016.  

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Vejen, den 05.01.2017 

Direktion 

Mogens Lillelund 

direktør 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejerne i Ensure Pensionsmægler Lillelund ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ensure Pensionsmægler Lillelund ApS for regnskabs-

året 01.07.2015 - 30.06.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

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 nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl.  

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i 

overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revi-

sorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og 

udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og 

derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed 

for vores konklusion.  

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende hand-

linger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sel-

skabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 
Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet ikke har indberettet og betalt lønsumsafgift 

rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.  

Selskabet har aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for sent i forhold til bestemmel-

serne i årsregnskabsloven § 138, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. 

Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet har foretaget udlån til en direktør, hvorved 

ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er forrentet med renten ved forsinket betaling +2%. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.  

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet. 

Esbjerg, den 05.01.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Anders Rasmussen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er salg af og rådgivning om pensionsordninger til erhvervslivet og anden dermed beslægtet 

virksomhed.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat udviser et overskud på 2.345 t.kr. mod et overskud på 202 t.kr. i 2014/15. Ledelsen anser 

resultatet for tilfredsstillende, og forventer positive resultater i fremtiden.  

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 2015/16 
Resultatopgøre lse for 2015/ 16

Note

2015/16

kr.

2014/15

kr.

Bruttofortjeneste 1.143.949 477.196 

Personaleomkostninger 1 (530.964) (151.223)

Driftsresultat 612.985 325.973 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.984.000 0 

Andre finansielle indtægter 2 11.851 11.120 

Andre finansielle omkostninger 3 (128.066) (68.444)

Resultat før skat 2.480.770 268.649 

Skat af årets resultat 4 (136.158) (66.159)

Årets resultat 2.344.612 202.490 

Forslag til resultatdisponering 

Ordinært udbytte for regnskabsåret 1.200.000 0 

Overført resultat 1.144.612 202.490 

2.344.612 202.490 
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Balance pr. 30.06.2016 
Balance pr. 30.06.2016

Note

2015/16

kr.

2014/15

kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.520.000 2.959.600 

Finansielle anlægsaktiver 5 2.520.000 2.959.600 

Anlægsaktiver 2.520.000 2.959.600 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.200 312.861 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 222.559 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 6 44.120 0 

Periodeafgrænsningsposter 236.750 0 

Tilgodehavender 318.070 535.420 

Likvide beholdninger 129.375 0 

Omsætningsaktiver 447.445 535.420 

Aktiver 2.967.445 3.495.020 
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Balance pr. 30.06.2016 

Note

2015/16

kr.

2014/15

kr.

Virksomhedskapital 80.000 80.000 

Overført overskud eller underskud 1.167.956 23.344 

Forslag til udbytte for regnskabsåret 1.200.000 0 

Egenkapital 2.447.956 103.344 

Anden gæld 0 2.509.600 

Langfristede gældsforpligtelser 0 2.509.600 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0 360.000 

Bankgæld 0 233.861 

Gæld til tilknyttede virksomheder 47.990 46.817 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 37.564 0 

Skyldig selskabsskat 149.083 12.925 

Anden gæld 284.852 228.473 

Kortfristede gældsforpligtelser 519.489 882.076 

Gældsforpligtelser 519.489 3.391.676 

Passiver 2.967.445 3.495.020 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 7

Eventualforpligtelser 8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9
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Egenkapitalopgørelse for 2015/16 
Egenkapita lopgørelse fo r 2015/16

Virksomheds-

kapital

kr.

Overført over-

skud eller un-

derskud

kr.

Forslag til ud-

bytte for regn-

skabsåret

kr.

I alt

kr.

Egenkapital 

primo 
80.000 23.344 0 103.344 

Årets resultat 0 1.144.612 1.200.000 2.344.612 

Egenkapital ul-

timo 
80.000 1.167.956 1.200.000 2.447.956 
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Noter 
Noter 

2015/16

kr.

2014/15

kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 455.672 121.837 

Pensioner 39.500 19.500 

Andre omkostninger til social sikring 3.047 1.459 

Andre personaleomkostninger 32.745 8.427 

530.964 151.223 

2015/16

kr.

2014/15

kr.

2. Andre finansielle indtægter 

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 7.731 11.120 

Renteindtægter i øvrigt 4.120 0 

11.851 11.120 

2015/16

kr.

2014/15

kr.

3. Andre finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 1.173 0 

Renteomkostninger i øvrigt 126.893 68.444 

128.066 68.444 

2015/16

kr.

2014/15

kr.

4. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 136.158 12.925 

Ændring af udskudt skat 0 53.660 

Effekt af ændrede skattesatser 0 (426)

136.158 66.159 
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Noter 

Kapitalan-

dele i asso-

cierede 

virksomhe-

der

kr.

5. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 2.959.600 

Kostpris ultimo 2.959.600 

Nedskrivninger af goodwill (439.600)

Nedskrivninger ultimo (439.600)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.520.000 

Koncerngoodwill er indregnet med 2.053 t.kr.  

Hjemsted 

Rets-

form 

Ejer-

andel

%

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: 

TTM Odense 2 ApS Odense ApS 48,0 

Direktion

I alt

kr.

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 

Tilgodehavender 44.120 44.120 

Rentefod 10,30 

Selskabet har i regnskabsåret foretaget udlån til en direktør med 40.000 kr., der er sket rentetilskrivning i 

året med 4.120 kr.  

7. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Selskabet har indgået leasingaftale vedrørende split-leasing af personbil. Den forbrugsafhængige restforplig-

telse er vurderet til at udgøre ca. 850 t.kr.
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Noter 

8. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Mogens Lillelund Holding ApS som administrationsselskab. 

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sam-

beskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter og udbytter 

for de sambeskattede selskaber.

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Gældsbrev indregnet under anden gæld er sikret ved pant i kapitalandele i associerede virksomheder. Den 

regnskabsmæssige værdi af pantsatte kapitalandele udgør 2.520 t.kr., og den regnskabsmæssige værdi af 

gældsbrevet udgør 103 t.kr. pr. 30.06.2016.  

Selskabet hæfter solidarisk med øvrige kautionister for CVR-nr. 33594887, Lundgaard Leasing ApS´ bank-

gæld udgørende 2.828 t.kr pr. 30.06.2016. Der er endvidere afgivet støtteerklæring om at tilføre Lundgaard 

Leasing ApS den likviditet, frem til 30.06.2017, som måtte være nødvendig for, at Lundgaard Leasing ApS 

kan indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

Kapitalandele i associerede virksomheder er hidtil indregnet til indre værdi. Som følge af, at den associe-

rede virksomhed aflægger regnskab 31.12 er regnskabspraksis ændret til kostpris. Dette vurderes at give 

et mere retvisende billede. Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed, hvor effekten på 

primoegenkapitalen og sidste års resultat udgør 145 t.kr. Det er ikke muligt at opgøre den beløbsmæssige 

effekt af praksisændringen for regnskabsåret 2015/16. 

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 for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet 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.  

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste eller -tab 

Bruttotab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug og eksterne omkostninger.  

Nettoomsætning  

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med at faktureringen finder 

sted. Nettoomsætning måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. Nettoomsætningen består af vederlag 

som indregnes ved kontraktindgåelse samt provisioner som indregnes løbende.  

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets omkostninger til bookinger, møder mv. målt til kostpris.  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, her-

under kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

virksomhedens medarbejdere.  

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter o.l. 

fra de enkelte associerede virksomheder.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede 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 Mogens Lillelund Holding ApS. 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 associerede virksomheder 

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindings-

værdi, 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.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt accontoskat. 


