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KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
for Symmetry Holding ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjallerup, den 29. januar 2016
Direktion

Andreas Aaen
Bestyrelse

Simon Nyegaard

Jesper Søgaard

Casper Rasmussen

Formand

Andreas Aaen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i Symmetry Holding ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Symmetry Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, 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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
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 risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, 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 selskabets 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen
Årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 blev ikke revideret.
Sammenligningstallene i årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er derfor ikke
revideret.
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.

Randers SØ, den 29. januar 2016

Kvist & Jensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Hedegaard
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Symmetry Holding ApS
Oscarsvej 4
8320 Hjallerup

Bestyrelse

CVR-nr.:

35 05 64 67

Stiftet:

8. marts 2013

Hjemsted:

Hjallerup

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Simon Nyegaard, Dr. Margrethes Vej 29, 2. th., 8200 Aarhus N,
Formand
Jesper Søgaard, H.C. Ørstedsvej 68, 1. th., 1879 Frederiksberg C
Casper Rasmussen, von-Richthofen-Strasse 32, 93051 Regensburg,
Tyskland
Andreas Aaen, Oscarsvej 4, 9320 Hjallerup

Direktion

Andreas Aaen, Oscarsvej 4, 9320 Hjallerup

Revision

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Spar Nord Bank A/S

Dattervirksomheder

Symmetry Invest ApS, Hjallerup
Symmetry Energy ApS, Hjallerup
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer, finansielle kontrakter, at fungere som
holdingselskab, andre investeringer samt anden hermed beslægtede aktiviteter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
2015 er det tredje år i Symmetrys korte historie. Indre værdi pr. aktie er i 2015 vokset fra 16,4 kr. til
18,98 kr. svarende til et afkast på 15,73 %. Ledelsen anser dette for at være tilfredsstillende da vores
benchmark ACWI er faldet 1,68 % i året. Vi har dermed outperformet benchmark med 17,41 %.
Siden stiftelsen af Symmetry er indre værdi pr. anpart vokset fra 10 kr. til 18,98 svarende til et årligt
afkast på ca. 24 % pr. år.
Der henvises i øvrigt til direktions brev til aktionærerne tilsendt forud for generalforsamlingen. Dette
giver en længere gennemgang af selskabets aktiepositioner, finansieringsforhold mv. Dette kan rekvireres
via aa@symmetry.dkk
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Symmetry Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Korrektion af fejl
Indregnet nettobeløb på t.kr. 133 i sammenligningstallene er korrigeret. I posten indgik nettobeløbet af to
gældsbreve og en beholdning af obligationer. Efter korrektion er værdipapirer og kapitalandele samt
anden gæld begge forøget med t.kr. 753. Korrektionen har ingen indvirkning på årets resultat eller
egenkapitalen.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet til sikring af dagsværdien af
et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle
ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
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Anvendt regnskabspraksis
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Resultatopgørelsen
Bruttotab
Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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 på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Symmetry Holding ApS · Årsrapport for 2015

7

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative
indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser
i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders
underbalance.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte
eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Symmetry Holding ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note
Bruttotab
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2015

2014

-98.746

13.687

591.890
20.000
1.787.193
-1.712.476

39.492
0
165.221
-18.075

587.861

200.325

947

-23.253

588.808

177.072

591.890
315.449
0
-318.531

39.492
0
137.580
0

588.808

177.072

Forslag til resultatdisponering:
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt

Symmetry Holding ApS · Årsrapport for 2015

10

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

766.236

124.346

Finansielle anlægsaktiver i alt

766.236

124.346

Anlægsaktiver i alt

766.236

124.346

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

1.082.200
110.173
180.861

0
0
0

Tilgodehavender i alt

1.373.234

0

Andre værdipapirer og kapitalandele

14.451.305

3.196.895

Værdipapirer i alt

14.451.305

3.196.895

1.914.699

207.858

Omsætningsaktiver i alt

17.739.238

3.404.753

Aktiver i alt

18.505.474

3.529.099

Anlægsaktiver
1

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

7.599.620
0
716.156
6.106.752
315.449

643.000
0
124.266
287.254
0

14.737.977

1.054.520

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
Anden gæld

0
744.879

168.286
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

744.879

168.286

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

825.895
10.000
0
2.186.723

670.845
0
19.326
1.616.122

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.022.618

2.306.293

Gældsforpligtelser i alt

3.767.497

2.474.579

18.505.474

3.529.099

Egenkapital
2
3
4
5
6

Anpartskapital
Overkurs ved emission
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
7
7

Passiver i alt

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Eventualposter
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Noter
1.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Tilknyttede virksomheder:
Symmetry Invest ApS
Symmetry Energy ApS

2.

Hjemsted

Ejerandel

Hjallerup
Hjallerup

100 %
100 %

31/12 2015

31/12 2014

643.000
6.956.620

80.000
563.000

7.599.620

643.000

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar 2015
Kontant kapitaludvidelse

Anpartskapitalen består af 7.500 A-anparter á 10 kr. og 752.462 B-anparter á 10 kr.
Som fremkommer således:

3.

Anpartskapital den 1. januar 2014
Kapitaludvidelse, kontant, den 28. februar 2014
Kapitaludvidelse, kontant, den 1. august 2014
Kapitaludvidelse, kontant, den 27. februar 2015
Kapitaludvidelse, kontant, den 31. juli 2015

80.000
78.000
485.000
2.894.470
4.062.150

Anpartkapital den 31. december 2015

7.599.620

Overkurs ved emission
Årets overkurs ved emission
Overkurs ved emission overført til opsparet overskud

4.

6.138.029
-6.138.029

213.968
-213.968

0

0

124.266
591.890

84.774
39.492

716.156

124.266

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for opskrivninger 1. januar 2015
Resultatandel
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Noter

5.

-64.294
137.580
213.968

6.106.752

287.254

315.449

0

315.449

0

Gældsforpligtelser
Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31/12 2015

Gæld i alt
31/12 2014

0
0

0
0

0
744.879

168.286
0

0

0

744.879

168.286

Anden gæld, der er optaget
ved udstedelse af
obligationer
Anden langfristet gæld

8.

287.254
-318.531
6.138.029

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

7.

31/12 2014

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2015
Årets overførte overskud eller underskud
Overført fra overkurs ved emission

6.

31/12 2015

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld, 826 t.kr., er der stillet sikkerhed i andre værdipapirer og kapitalandele,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 9.641 t.kr.
Til sikkerhed for bankgæld i datterselskabet Symmetry Energy ApS, 2.888 t.kr., er der stillet
sikkerhed i andre værdipapirer og kapitalandele, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december
2015 udgør 9.641 t.kr.

9.

Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med EMKA Holding Hjallerup ApS som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.
Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
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