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Selskabsoplysninger

Selskabet ERSØ Gruppen Holding ApS
Fjordbakken 8
8700 Horsens

CVR-nr.: 66 84 95 11
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemsted: Horsens

Direktion Lena Sørensen, direktør

Revision Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700  Horsens

Pengeinstitut Danske Bank
Jessensgade 1
8700 Horsens
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni

2016 for ERSØ Gruppen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 -

30. juni 2016.

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

en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 3. oktober 2016

Direktion

Lena Sørensen
direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i ERSØ Gruppen Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ERSØ Gruppen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.  Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

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

anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger  i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-

vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 -

30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 3. oktober 2016

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 1.883.806, og selskabets balance pr.

30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 14.185.512.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke sel-

skabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ERSØ Gruppen Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser 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 even-

tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt beløb. 

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er op-

lyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,

gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat under posterne Indtægter af

kapitalandele i tilknyttede virksomheder og Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles

efter den indre værdis metode.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af

ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og

direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af

virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af

urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller

negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve

for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den

regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget

inden godkendelsen af årsrapporten for ERSØ Gruppen Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under opgørelse af

goodwill. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse

på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-

skatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note 2015/16
kr.

2014/15
t.kr.

Bruttotab (22.766) (52)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 485 24

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.962.483 678

Finansielle indtægter 1 94.871 432

Finansielle omkostninger 2 (151.267) (223)

Resultat før skat 1.883.806 859

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 1.883.806 859

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte 2.000.000 100

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (2.116.770) (497)

Overført resultat 2.000.576 1.256

1.883.806 859
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Balance pr. 30. juni 2016

Note 2016
kr.

2015
t.kr.

Aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3 0 810

Kapitalandele i associerede virksomheder 4 7.302.500 11.727

Finansielle anlægsaktiver 7.302.500 12.537

Anlægsaktiver i alt 7.302.500 12.537

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 3.848.298 880

Andre tilgodehavender 61.484 35

Tilgodehavender 3.909.782 915

Værdipapirer 2.787.919 2.838

Værdipapirer 2.787.919 2.838

Likvide beholdninger 200.311 357

Omsætningsaktiver i alt 6.898.012 4.110

Aktiver i alt 14.200.512 16.647
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Balance pr. 30. juni 2016

Note 2016
kr.

2015
t.kr.

Passiver

Selskabskapital 200.000 200

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 2.117

Overført resultat 11.985.512 9.984

Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000.000 100

Egenkapital 5 14.185.512 12.401

Kreditinstitutter 0 3.387

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 815

Anden gæld 15.000 21

Periodeafgrænsningsposter 0 23

Kortfristede gældsforpligtelser 15.000 4.246

Gældsforpligtelser i alt 15.000 4.246

Passiver i alt 14.200.512 16.647

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

Nærtstående parter og ejerforhold 7
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Egenkapitalopgørelse

Selskabs-

kapital

Reserve for

nettoopskriv-

ning efter

den indre

værdis meto-

de

Overført

resultat

Foreslået ud-

bytte for

regnskabs-

året I alt

Egenkapital 1. juli 2015 200.000 2.116.770 9.984.936 99.800 12.401.506

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 (99.800) (99.800)

Årets resultat 0 (2.116.770) 2.000.576 2.000.000 1.883.806

Egenkapital 30. juni 2016 200.000 0 11.985.512 2.000.000 14.185.512
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Noter til årsrapporten

2015/16
kr.

2014/15
t.kr.

1 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 94.871 178

Kursreguleringer indtægter 0 254

94.871 432

2 Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder 0 32

Andre finansielle omkostninger 82.576 181

Kursreguleringer omkostninger 68.691 10

151.267 223

3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. juli 2015 1.000.000 1.000

Afgang (1.000.000) 0

Kostpris 30. juni 2016 0 1.000

Værdireguleringer 1. juli 2015 (190.114) (214)

Årets afgang 190.114 0

Årets resultat 0 24

Værdireguleringer 30. juni 2016 0 (190)

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 0 810
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Noter til årsrapporten

2016
kr.

2015
t.kr.

4 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. juli 2015 9.419.727 9.420

Tilgang i årets løb 550.000 0

Afgang i årets løb (1.500.000) 0

Kostpris 30. juni 2016 8.469.727 9.420

Værdireguleringer 1. juli 2015 2.306.884 2.828

Årets afgang (4.319.258) 0

Årets resultat 845.147 679

Udbytte til moderselskabet 0 (1.200)

Værdireguleringer 30. juni 2016 (1.167.227) 2.307

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 7.302.500 11.727

5 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 2.000 anparter a nominelt kr. 100. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ydet selvskyldnerkaution på i alt 6.000 t.kr. til sikkerhed for tilknyttede- og associerede

virksomheders bankgæld.

Selskabet har ydet solidarisk selvskyldnerkaution på op til 21.013 t.kr. til sikkerhed for associeret

virksomheds gæld til realkreditinstitut.

7 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af selskabskapitalen:

Lena Sørensen, Fjordbakken 8, 8700 Horsens
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