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Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019 for Ot to Mønsted A/ S.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af result at et af selskabet s aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles t il generalforsamlingens godkendelse.
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Direkt ion:
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adm. dir.

Best yrelse:

Nis Isak Alst rup
formand

Palle Bo Stærmose
næst formand

Bjarne Kjær Ersbøll

Birgit Aagaard-Svendsen

Jørgen Huno Rasmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Otto Mønsted A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ot to Mønst ed A/ S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019,
der omf atter result atopgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af result at et af selskabet s aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er vores opf att else, at det opnåede revisionsbevis er tilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
et iske forpligtelser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne til at fort sæt te
drif ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere selskabet , indstille driften eller ikke har andet realist isk alternat iv end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foret ager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilst rækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument f alsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kont rol.
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►

Opnår vi forst åelse af den interne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kont rol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig tvivl om selskabet s evne
t il at fort sæt te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilst rækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt te drif ten.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsent ation, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kont rol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opf attelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
København, den 6. april 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ole Hedemann
st at saut. revisor
mne14949

Anders Flymer-Dindler
st at saut. revisor
mne35423
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
mio. kr.

Hovedtal
Brut tofortjeneste
Årets result at
Finansielle anlægsaktiver
Akt iver i alt
Egenkapit al
Soliditetsgrad
Gæld t il kreditinstitut ter

201 9

201 8

201 7

201 6

201 5

76,2
66,0
637,9
799,0
581,1
72,7 %
21,6

62,9
51,6
679,9
787,5
566,7
72,0 %
50,0

37,0
25,5
618,2
759,0
540,6
71,2 %
90,0

28,8
18,9
557,7
715,7
534,0
74,6 %
89,8

78,8
68,8
595,1
711,0
540,1
76,0 %
100
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Nøglet allene er beregnet i overensst emmelse med Finansforeningens anbefalinger.
De i hoved- og nøglet alsoversigten anførte nøglet al er beregnet således:
Soliditetsgrad

Egenkapit al, ultimo x 100
Passiver i alt , ult imo
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Ledelsesberetning
Beretning
Væsentligste aktiviteter

Ot t o Mønsted A/ S har i 2019 fulgt sin port eføljest rat egi, hvor investeringerne er fordelt mellem unoterede akt ier, herunder private equit y fonde, børsnoterede akt ier og obligationer. Selskabet s invest eringer i private equity fonde ligger i dat t ervirksomheden, Ot to Mønsted Invest ment ApS.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Penneo dokumentnøgle: Z11UZ-X8QBC-N6M7G-X7PBZ-7X72U-GOCU5

Årets result at efter skat blev i 2019 positivt med 66,0 mio. kr. Egenkapit alen steg til 581,1 mio. kr. og
blev forrentet med 11,4 %(ROE). Result at et og udviklingen i egenkapit alen anses for tilfredsstillende i et
år, hvor aktivit eten i de associerede virksomheder samlet har været god, og både investeringerne i værdipapirer og PE fonde har givet t ilf redsstillende result at er. Solidit eten udgør 72,7 %, hvilket er tilfredsst illende.
Forventninger til 2020

Først e kvart al 2020 har givet st ore kursfald på især selskabet s akt ier og high yield obligat ioner som
følge af Covid19-epidemien og den deraf følgende nedlukning af st ore dele af verdensøkonomien. På
nuværende t idspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor st or effekten på selskabet s invest eringer vil
være for året som helhed.
Den hidtidige port eføljest rat egi vil løbende blive t ilpasset den økonomiske udvikling ud fra et forsigtighedsprincip.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

201 9

201 8

33.149
18.349
23.813
902

53.027
-983
10.064
796

Bruttoresultat
5 Administ rationsomkost ninger

76.213
-6.133

62.904
-6.312

Resultat af primær drift
6 Finansielle indt ægter
7 Finansielle omkost ninger

70.080
230
-4.308

56.592
567
-5.330

Resultat før skat
8 Skat af årets result at

66.002
0

51.829
-223

66.002

51.606

66.002

51.606

66.002

51.606

10 Result at af kapit alandele i t ilknyt tede virksomheder
3 Result at af kapit alandele i associerede virksomheder
4 Result at af investeringer i andre værdipapirer og kapit alandele
Andre driftsindtægt er

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbyt t e
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

t.kr.

201 9

201 8

69

78

69

78

505.160
45.964
86.809

526.070
28.033
125.589

637.933

679.692

638.002

679.770

1.042
187
209
154

1.210
1.111
0
257

1.592

2.578

154.234

87.016

5.144

18.090

Omsætningsaktiver i alt

160.970

107.684

AKTIVER I ALT

798.972

787.454

AKTIVER
Anlægsaktiver
9 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif tsmateriel og invent ar
Finansielle anlægsaktiver
10 Kapit alandele i t ilknytt ede virksomheder
11 Kapit alandele i associerede virksomheder
12 Andre værdipapirer og kapit alandele
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende hos t ilknytt ede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende sambeskatning
Andre tilgodehavender
Andre værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december

Note

1
2
13
14
15

t.kr.

201 9

201 8

PASSIVER
Egenkapital
Akt iekapit al
Overført result at
Foreslået udbyt t e

21.000
494.116
66.002

21.000
494.116
51.606

Egenkapital i alt

581.118

566.722

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinst it ut ter
Leverandører af varer og tjenest eydelser
Gæld t il tilknyt tede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

21.647
289
194.569
0
1.349

50.000
449
169.154
223
906

217.854

220.732

Gældsforpligtelser i alt

217.854

220.732

PASSIVER I ALT

798.972

787.454

Anvendt regnskabspraksis
Oplysninger om likvidit etsberedskab
Eventualforpligtelser
Nærtst ående parter
Result at disponering
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Egenkapitalopgørelse
Aktiekapit al

Overført
result at

Foreslået
udbytt e

I alt

Saldo 1. januar 2019
Bet alt udbyt te
Overført, jf. result at disponering

21.000
0
0

494.116
0
0

51.606
-51.606
66.002

566.722
-51.606
66.002

Saldo 31. december 2019

21.000

494.116

66.002

581.118

t.kr.

200 st k. a 1.000 kr.
400 st k. a 5.000 kr.
480 st k. a. 10.000 kr.
14 st k. a 1.000.000 kr.

200.000
2.000.000
4.800.000
14.000.000
21.000.000

Foreslået udbyt t e i Ot to Mønst ed Invest ment ApS og Ot to Mønsted Asset ApS på samlet 33.149 t .kr. er
overført til frie reserver.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ot to Mønsted A/ S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens best emmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
I henhold t il årsregnskabslovens § 112, st k. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet
for Ot to Mønst ed A/ S og dat tervirksomheder indgår i koncernregnskabet for Ot to Mønsteds Fond.
Opstillingsformen for result at opgørelsen er tilpasset selskabet s akt ivitet .
Undladelse af pengestrømsopgørelse

Virksomheden har ikke udarbejdet pengest rømsopgørelse, jf. årsregnskabslovens § 86, st k. 4.
Generelt om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremt idige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet , og aktivets værdi kan måles pålideligt .
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles akt iver og forpligtelser t il kost pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligt elser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling t ages hensyn til gevinster, t ab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på balancedagen.
Indt ægter indregnes i result atopgørelsen i t akt med, at de indt jenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle akt iver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amort iseret kost pris. Endvidere
indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indt jening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der t idligere har været indregnet i result atopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valut a omregnes til t ransaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opst år
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære poster i fremmed valut a omregnes t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på t idspunktet for t ilgodehavendet s eller gældsforpligtelsens opst åen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i result at opgørelsen under finansielle indt ægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valut a, måles til kursen på t ransaktionsdagen.

Resultatopgørelse
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I result at af kapit alandele i t ilknyt tede virksomheder indregnes selskabets forholdsmæssige andel af result atet ef ter skat i tilknyt t ede virksomheder.

12

Penneo dokumentnøgle: Z11UZ-X8QBC-N6M7G-X7PBZ-7X72U-GOCU5

1

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I result at af kapit alandele i associerede virksomheder indregnes selskabets forholdsmæssige andel af
result atet eft er skat i associerede virksomheder, afskrivninger og nedskrivninger af goodwill samt renter
af udlån t il associerede virksomheder.
Resultat investeringer i andre værdipapirer og kapitalandele

I result at af investeringer i andre værdipapirer og kapit alandele dagsværdireguleringer af investeringer i
private placement investeringer, not erede akt ier og obligationer samt modt agne udbyt t er og rent er.
Dagsværdiregulering af private placement s omfat ter realiserede værdireguleringer ved afhændelse
samt urealiserede værdireguleringer ved event uel op- eller nedskrivning af invest eringerne.
Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter personaleomkostninger, omkostninger til administration, husleje,
afskrivninger på materielle anlægsaktiver, kontorhold m.v.
Personaleomkost ninger omfat ter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
t il social sikring m.v. af selskabets medarbejdere og direkt ion samt best yrelseshonorar.
Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægt er indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold til virksomhedens akt iviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af mat erielle akt iver.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægter og omkostninger indeholder renter af bankindest ående og –gæld, samt rent er af
mellemværender med tilknyt tede virksomheder. Endvidere er det renter samt realiserede og urealiserede kursgevinst er og -t ab vedrørende værdipapirer indregnet som omsætningsaktiver.
Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget for andre anlæg, driftsmateriel og inventar er kostpris med fradrag af forventet
restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Der foret ages lineære afskrivninger over den forvent ede brugstid, baseret på følgende vurdering af akt ivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, drif tsmateriel og invent ar

5 år
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Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Fortjeneste eller t ab indregnes i result atopgørelsen under andre drift sindtægter henholdsvis andre
drif tsomkostninger.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikat ioner på værdiforringelse, ud over det som udt rykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foret ages nedskrivningst est af grunde og bygninger.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapit alandele i t ilknytt ede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre
værdi.
Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapit alandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre
værdi.
Posit ive forskelsbeløb (goodwill) mellem kost pris og dagsværdien af ident ificerbare aktiver indregnes
under kapit alandele i associerede virksomheder.
Goodwill afskrives lineært over den skønnede investeringsperiode. Goodwill afskrives over 10 år.
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over result at opgørelsen i de
t ilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overst iger de forvent ede fremt idige net t oindt ægter fra den
virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyt tet t il.
Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Udlån til associerede virksomheder måles til amortiseret kost pris. Der foret ages nedskrivning til imødegåelse af t ab baseret på objekt ive indikat ioner på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet . Der foret ages nedskrivning til net torealisationsværdi, såfremt denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapit alandele måles til dagsværdi.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Udlån til tilknyt t ede virksomheder måles til amortiseret kostpris. Der foret ages nedskrivning til imødegåelse af t ab baseret på objektive indikat ioner på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender
er værdiforringet . Der foret ages nedskrivning til net torealisationsværdi, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.
Omsætningsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapit alandele best år af børsnot erede danske og udenlandske obligationer, samt
børsnot erede danske og udenlandske akt ier, der måles til dagsværdi på balancen.

14

Penneo dokumentnøgle: Z11UZ-X8QBC-N6M7G-X7PBZ-7X72U-GOCU5

1

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kost pris. Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab baseret på objektive indikationer på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet . Der foret ages nedskrivning t il net torealisat ionsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skat t epligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbyt t e indregnes som en forpligt else på t idspunkt et for vedt agelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunkt et ). Udbytte, som forventes udbet alt for året , vises som en særskilt
post under egenkapit alen.
Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modt agne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til net torealisat ionsværdi.
2

Oplysninger om likviditetsberedskab

Selskabet har gæld t il dat tervirksomheden Ot to Mønsted Invest ment ApS på 194,6 mio. kr. Gælden forventes delvist afviklet i forbindelse med udlodning af udbyt te fra dat t erselskabet i 2020.
t.kr.

3

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
Result at af kapit alandele i associerede virksomheder
Nedskrivning af kapit alandele i associerede virksomheder
Af - og nedskrivninger af goodwill, associerede virksomheder
Renteindtægter, associerede virksomheder
Gevinst ved salg af associerede virksomheder
Andel af øvrige egenkapit alpost eringer i associerede virksomheder

201 9

201 8

25.484
-7.450
-876
0
393
798

-675
0
-876
434
0
134

18.349

-983
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Selskabsskat og udskudt skat

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december

t.kr.

4

5

Resultat af investeringer i andre værdipapirer og kapitalandele
Værdireguleringer af privat e placement
Udbytte af private placement
Realiseret kursgevinst på privat e placement
Realiseret kursgevinst/ -t ab på akt ier og obligationer
Urealiseret kursgevinst / -t ab på aktier og obligat ioner
Renteindtægter af obligationer
Udbytte af aktier
Dist ribut ion fra PE Fonde

201 9

201 8

-103
3.153
1.085
7.424
10.198
580
1.390
86

3.417
2.844
0
6.046
-4.906
702
1.961
0

23.813

10.064

Administrationsomkostninger

Administ rationsomkost ninger omfat ter ud over personaleomkost ninger omkost ninger til administ ration,
ejendom og vedligeholdelse, afskrivninger på materielle anlægsaktiver, kontorhold m.v.
Personaleomkost ninger er specificeret nedenfor:
t.kr.

Gager og lønninger
Sociale ydelser
Best yrelseshonorar

Gennemsnitligt ant al fuldt idsbeskæft igede

201 9

201 8

2.597
12
975

2.621
9
1.019

3.584

3.649

3

3

Det samlede vederlag t il selskabets direktion og best yrelse og dennes dat tervirksomheder udgør
2.781 t .kr. i 2019 (2018: 2.837 t .kr.).
t.kr.

6

7

Finansielle indtægter
Renter fra t ilknyt tede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til kredit institut ter
Renter t il tilknytt ede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

201 9

201 8

5
225

154
413

230

567

679
3.602
27

2.275
3.051
4
0

4.308

5.330
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Noter

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
t.kr.

9

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skatt epligtige indkomst

223

0

223

201 9

Kost pris 1. januar 2019

626

Kost pris 31. december 2019

626

Af - og nedskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

548
9

Af - og nedskrivninger 31. december 2019

557

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

69

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kost pris 1. januar 2019

464.525

Kost pris 31. december 2019

464.525

Værdireguleringer 1. januar 2019
Udloddet udbyt te
Result at af kapit alandele i tilknyt tede virksomheder

61.545
-54.059
33.149

Værdireguleringer 31. december 2019
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

11

0

Materielle anlægsaktiver
t.kr.

10

201 8

40.635
505.160

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kost pris 1. januar 2019
Tilgang

57.214
1.647

Kost pris 31. december 2019

58.861

Værdireguleringer 1. januar 2019
Andel af result at
Af - og nedskrivning af goodwill
Udloddet udbyt te
Nedskrivning af kapit alandele
Øvrige reguleringer

-29.181
25.484
-876
-1.672
-7.450
798

Værdireguleringer 31. december 2019

-12.897

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

45.964
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201 9

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
11

Kapitalandele i associerede virksomheder (fortsat)

Kapit alandele i associerede virksomheder kan specificeres således:
Ejerandel

Associerede virksomheder
Arat or A/ S
GateHouse Holding A/ S
Oreco A/ S
Andre værdipapirer og kapitalandele
t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2019
Tilgang
Af gang
Dist ribut ioner
Realiseret kursgevinst og -t ab
Urealiseret kursgevinst og -t ab
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

13

Hellerup
Nørresundby
Lynge

Private
placement

125.589
7.972
-47.970
-3.153
1.085
3.286
86.809

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet garant i overfor Oreco A/ S’ f remt idige drift . Garantien er begrænset til 1,3 mio. kr.
Selskabet har givet forpligt ende tilsagn over for kapit alinteresser om yderligere investeringer (rest commit ment ) for i alt ca. 6,7 mio. kr.
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49,9 %
23,1 %
29,7 %

Hjemsted

Ot to Mønsted A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Noter
14

Nærtstående parter

Selskabets nærtst ående parter omfat ter følgende:
Bestemmende indflydelse

Selskabet er 100 %-ejet af Ot to Mønsteds Fond, Rat hsacksvej 1, 3. th., 1862 Frederiksberg C, der har
bestemmende indflydelse i selskabet.
Oplysninger om koncernregnskab

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Dattervirksomheder
Ot t o Mønsted Investment ApS
Ot t o Mønsted Asset ApS
Associerede virksomheder
Arat or A/ S
GateHouse Holding A/ S
Oreco A/ S

Transaktioner med nærtstående parter

Ot t o Mønsted A/ S har haft følgende transaktioner med nærtst ående parter:
t.kr.

Indt ægter fra fordelte administ rationsomkostninger
Renteindtægter f ra tilknyt tede virksomheder
Renteindtægter f ra associerede virksomheder
Renteomkostninger fra t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavender hos tilknyt tede virksomheder
Gæld t il tilknyt tede virksomheder

15

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbyt t e
Overført result at

201 9

201 8

626
5
0
-3.602

568
154
434
-2.897

280
194.569

1.210
169.154

66.002
0

51.606
0

66.002

51.606
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Selskabet indgår i koncernregnskabet for Ot to Mønsteds Fond, Rathsacksvej 1, 3. t h., 1862 Frederiksberg C. Koncernregnskabet kan rekvireres på www.cvr.dk.
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