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LEDELSESpA TEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Alkama 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. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kalundborg, den 28. maj 2015
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Alkama ApS

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Vi har udført udvidet gennemgangaf årsregnskabet for Alkama ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskabuden 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 Erhvervsstyrelsenserklæringsstandard for små virksomheder og FSR- danske
revisorers standard om udvidet gennemgangaf 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 gennemgangomfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger 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 revisionskonklusionom årsregnskabet.

Denudvidede gennemganghar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Pågrundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst 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 overensstemmelsemed årsregnskabet.

København,den 2B. maj 2015

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

t.f~
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er finansielle investeringer.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska-
bets finansielle stilling.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Alkama ApSfor 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt 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.

Den regnskabsmæssigeværdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt
Huslejeindtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabs-
årets udløb. Eksterne omkostninger omfatter ejendomsomkostninger og administration. Opkrævede
bidrag til dækning af varme indgår ikke i huslejeindtægter.

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle om-
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forplig-
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsenmed den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnederestværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Bygninger .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .
Investeringsejendomme måles til dagsværdi svarende til ejendommenes
dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Ejendommeunder opførelse måles til kostpris.

50 år 0%
5 år 0%

handelsværdi. Ændringer i

Ved anvendelsen af en afkastbaseret model opgøres værdien på basis af investeringsejendommens
driftsafkast og et individuelt fastsat forrentningskrav.

Efterfølgende omkostninger tillægges anskaffelsessummen på investeringsejendommene, når det er
sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden. Andre
omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceresmed nedskrivning til imødegåelseaf forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs)på balancedagen.

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises somen særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligteiser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 22 %.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdi-
reguleringer direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.



IBDO
RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

BRUTTOTAB .

Personaleomkostninger .
Af- og nedskrivninger .

DRIFTSRESULTAT .

Finansielle indtægter .
Finansielle omkostninger .

RESULTAT FØR SKAT ..

Note

Skat af årets resultat..................................................... 2

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat .

I ALT .

9

2014 2013
kr. kr.

-536.129 -457.160

-288.013 -291.000
-55.311 -16.451

-879.453 -764.611

9.850.038 14.014.404
-2.666.138 -1.602.931

6.304.447 11.646.862

-1.542.691 -2.912.045

4.761.756 8.734.817

4.761.756 8.734.817

4.761.756 8.734.817
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BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, .
Bygninger og installationer .
øvrige ejendomme .
Materielle anlægsaktiver................ 3

ANLÆGSAKTIVER .

Udskudt skatteaktiv .
Andre tilgodehavender .
Tilgodehavender .

Andre værdipapirer .
Værdipapirer ' .

Likvider, .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

10

2014 2013
kr. kr.

182.935 233.215
221.385 226.416

4.679.229 4.679.229
5.083.549 5.138.860

5.083.549 5.138.860

O 1.030
322.096 1.271.286
322.096 1.272.316

103.320.096 88.812.699
103.320.096 88.812.699

2.196.945 1.498.383

105.839.137 91.583.398

110.922.686 96.722.258
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BALANCE31. DECEMBER

PASSIVER

Anpartskapital .
Overkurs ved emission .
Overført overskud .

Note

Hensættelse til udskudt skat .

EGENKAPITAL............................................................. 4

HENSATIE FORPLlGTELSER .

Gæld til pengeinstitutter. ..
Gæld til tilknyttede virksomheder ..
Sambeskatningsbidrag .
Anden gæld .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER ,..

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerforhold

11

2014 2013
kr. kr.

825.000 825.000
25.575.000 25.575.000
19.656.427 14.894.671

46.056.427 41.294.671

3.894 O

3.894 O

37.596.330 30.495.798
12.782.419 11.352.510
3.955.059 2.735.860
10.528.557 10.843.419
64.862.365 55.427.587

64.862.365 55.427.587

110.922.686 96.722.258

5

6

7
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NOTER

Personaleomkostninger
Løn og gager .

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .
Regulering af udskudt skat.. ..

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Kostpris 1. januar 2014 ..
Kostpris 31. december 2014 .

1.209.333
1.209.333

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014 ..
Årets afskrivninger .
Af- og nedskrivninger 31. december 2014 .

976.118
50.280

1.026.398

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 .. 182.935

Egenkapital

Anpartskapital
Overkurs ved

emission

12

2014 2013 Note
kr. kr.

1
288.013 291.000

288.013 291.000

2
1.537.767 2.890.975

4.924 21.070

1.542.691 2.912.045

3

Bygninger og
installationer

Øvrige
ejendomme

251.571
251.571

4.679.229
4.679.229

25.155
5.031

30.186

O
O
O

221.385 4.679.229

4

Overført
overskud I alt

Egenkapital1. januar 2014...................... 825.000 25.575.000 14.894.671 41.294.671
Forslag til årets resultatdisponering........... 4.761.756 4.761.756

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

Egenkapital 31. december 2014.............. 825.00025.575.00019.656.42746.056.427

Eventualposter mv. 5
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de
skatter, som vedrører sambeskatningen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6
Likvide beholdninger med tkr. 1.438 og værdipapirer med kursværdi tkr. 59.332 ligger til
sikkerhed for samlet engagement med Sydbank.
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NOTER

Ejerforhold
Følgende anpartshaver er noteret
anpartskapitalen:
A/S Interpart
Jorløsevej 15 B
4470 Svebølle

selskabets anpartsfortegnelse som eneejer af

13

Note

7


