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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2012 for European Lifecare Group A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.

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

en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gladsaxe, den 10. maj 2013

Direktion

Karsten Østergaard

Bestyrelse

Thorbjörn Graarud

formand

Keld Østergaard Henrik Korsholm Jeppesen

John Enok Mandrup Madsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i European Lifecare Group A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for European Lifecare Group A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-

des 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 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 risikovur-

deringen 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,

og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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

finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Der er i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets kapitalejere/ledelsesmedlemmer,

hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-

se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 10. maj 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Allan Kamp Jensen

statsautoriseret revisor

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet European Lifecare Group A/S

Gladsaxevej 376,1.

2860 Søborg

CVR-nr.: 10 10 46 53

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Regnskabsår: 11. regnskabsår

Hjemstedskommune: Gladsaxe

Bestyrelse Thorbjörn Graarud, formand

Keld Østergaard

Henrik Korsholm Jeppesen

John Enok Mandrup Madsen

Direktion Karsten Østergaard

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900 Hellerup

Koncernregnskab I henhold til årsregnskabslovens § 112 har selskabet ikke udarbejdet

koncernregnskab .
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Beretning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været udførelse af vaccinationer mod influenza og

vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser samt salg af helbredsundersøgelser.

Udvikling i året

Selskabet har i det forgangne år realiseret en vækst i omsætningen på knap 12 %, hvilket er det hidtil

bedste i selskabets historie. Det økonomiske resultat af årets aktiviteter viser et EBITDA-resultat på DKK

5,264 mio. mod DKK 5,957 mio. i 2011. Resultatet før skat blev DKK 3,713 mio. mod DKK 6,078 mio. i

2011. Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Influenzavaccinationer

Markedet for influenzavaccination tog et overraskende dyk på 10-12 % i 2012, hvilket også gjorde sig

gældende for Danske Lægers Vaccinations Service. Det medførte et fald på ca. 24.000

influenzavaccinationer for selskabet i 2012, hvilket påvirker bundlinjen negativt med ca. DKK 3 mio..

Faldet i markedet var overraskende og uventet.

Det er ledelsens opfattelse, at det kun er Sundhedsstyrelsen (eller anden offentlig myndighed), der vil

kunne evne at motivere de ca. 600.000-700.000 risikopatienter, der ikke gør brug af statens tilbud om

gratis vaccination mod influenza. Alternativt en større epidemi eller pandemi. Når/hvis dette sker må det

forventes at medføre øget aktivitet for selskabet.

Rejsevaccination

Selskabet oplevede også i 2012 en stor stigning i antallet af kunder til selskabets rejsevaccinationsklinikker.

I alt fik selskabet 70 % flere besøgende i selskabets klinikker. Selskabet har nu 33 klinikker over hele landet

og forventer ikke at åbne yderligere klinikker i Danmark i 2013, men at fokusere på markedsføring af de

eksisterende klinikker. Årets første kvartal viser en yderligere fremgang på 40 % i forhold til samme kvartal

2012.

England

European Vaccination Group Ltd. realiserede et tab i 2012 på 27.000 pund. I juni udstationerede selskabet

den danske salgs- og markedstingschef, Andrew Paulsen, som landechef i England. Andrew Paulsens

primære opgaver er at ekspandere selskabets rejsevaccinationsaktiviteter samt sætte yderligere fokus på

salg af influenzavaccinationsprogrammer til virksomheder. Selskabet har hidtil kun udført rejsevaccination

fra selskabets klinik i byen Hitchin nord for London. I skrivende stund driver selskabet 12 klinikker i UK,

hvoraf hovedparten ligger i London og Greater London.

Både den danske og engelske ledelse har positive forventninger til selskabets udvikling i 2013 i England,

både på top- og bundlinje.
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Beretning

Likviditet og Kapitalberedskabet

Driften af selskabets aktiviteter blev i det forløbne år gennemført med en driftskredit stillet til rådighed af

Nykredit Bank. Også i 2013 vil driften være delfinansieret af en driftskredit fra Nykredit.

Selskabet har ingen langfristet gæld.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2012

DKK

2011

DKK

Nettoomsætning 43.358.992 38.845.713

Omkostninger til vareforbrug -22.148.961 -18.555.238

Andre eksterne omkostninger -9.215.744 -7.032.987

Bruttoresultat 11.994.287 13.257.488

Personaleomkostninger 1 -6.730.676 -7.300.275

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2 -1.022.552 -1.281.621

Resultat før finansielle poster 4.241.059 4.675.592

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder -242.632 531.728

Finansielle indtægter 3 120.826 990.846

Finansielle omkostninger 4 -406.540 -119.669

Resultat før skat 3.712.713 6.078.497

Skat af årets resultat 5 -965.698 -1.391.426

Årets resultat 2.747.015 4.687.071

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.560.000 8.000.000

Overført resultat -1.812.985 -3.312.929

2.747.015 4.687.071
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2012

DKK

2011

DKK

Goodwill & Rettigheder 538.918 697.496

Software 342.802 355.538

Immaterielle anlægsaktiver 6 881.720 1.053.034

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.101.214 1.099.403

Indretning af lejede lokaler 61.909 106.947

Materielle anlægsaktiver 7 1.163.123 1.206.350

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8 155.117 144.199

Deposita 141.874 94.672

Finansielle anlægsaktiver 296.991 238.871

Anlægsaktiver 2.341.834 2.498.255

Varebeholdninger 2.006.622 1.052.754

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.637.080 5.410.542

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.185.753 2.318.584

Andre tilgodehavender 1.043.462 1.313.479

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere 157.915 347.764

Periodeafgrænsningsposter 404.818 190.434

Tilgodehavender 11.429.028 9.580.803

Likvide beholdninger 274.677 4.053.118

Omsætningsaktiver 13.710.327 14.686.675

Aktiver 16.052.161 17.184.930
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Balance 31. december

Passiver

Note 2012

DKK

2011

DKK

Selskabskapital 593.750 593.750

Overført resultat 4.606.456 5.022.659

Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.560.000 8.000.000

Egenkapital 9 9.760.206 13.616.409

Hensættelse til udskudt skat 55.498 189.725

Hensatte forpligtelser 55.498 189.725

Kreditinstitutter 1.298.213 92.672

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.074.770 1.131.683

Gæld til tilknyttede virksomheder 155.956 153.038

Selskabsskat 1.186.421 331.701

Anden gæld 1.521.097 1.669.702

Kortfristede gældsforpligtelser 6.236.457 3.378.796

Gældsforpligtelser 6.236.457 3.378.796

Passiver 16.052.161 17.184.930

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 10

Nærtstående parter og ejerforhold 11
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Noter til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 6.495.703 7.044.265

Pensioner 112.016 134.098

Andre omkostninger til social sikring 122.957 121.912

6.730.676 7.300.275

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:

Direktion 1.246.016 1.478.060

Bestyrelse 166.000 50.000

1.412.016 1.528.060

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 16 16

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 465.978 709.198

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 422.915 217.568

Gevinst og tab ved afhændelse 133.659 354.855

1.022.552 1.281.621

Software 307.400 322.245

Goodwill 158.578 386.953

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 377.877 187.082

Indretning af lejede lokaler 45.038 30.486

Tab/(gevinst) ved salg 133.659 354.855

1.022.552 1.281.621

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 115.594 983.417

Andre finansielle indtægter 5.232 7.429

120.826 990.846
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Noter til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

4 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 2.918 8.325

Andre finansielle omkostninger 260.711 111.344

Kursreguleringer omkostninger 142.911 0

406.540 119.669

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 1.099.925 1.398.075

Årets udskudte skat -134.227 0

Regulering af udskudt skat tidligere år 0 -6.649

965.698 1.391.426

6 Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill &

Rettigheder Software

DKK DKK

Kostpris 1. januar 3.247.783 1.198.270

Tilgang i årets løb 0 294.664

3.247.783 1.492.934

Ned- og afskrivninger 1. januar 2.550.287 842.732

Årets afskrivninger 158.578 307.400

2.708.865 1.150.132

Regnskabsmæssig værdi 31. december 538.918 342.802
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Noter til årsrapporten

7 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Indretning af le-

jede lokaler

DKK DKK

Kostpris 1. januar 1.851.631 174.337

Tilgang i årets løb 733.347 0

Afgang i årets løb -412.929 0

Kostpris 31. december 2.172.049 174.337

Ned- og afskrivninger 1. januar 752.228 67.390

Årets nedskrivninger 12.385 10.151

Årets afskrivninger 365.492 34.887

Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -59.270 0

Ned- og afskrivninger 31. december 1.070.835 112.428

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.101.214 61.909

2012

DKK

2011

DKK

8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar 320.543 320.543

Kostpris 31. december 320.543 320.543

Værdireguleringer 1. januar -176.344 -176.671

Årets værdiregulering -66.282 735.542

Årets resultat -253.550 531.403

Modregnet i datterselskabstilgodehavende 330.750 -1.266.618

Værdireguleringer 31. december -165.426 -176.344

Regnskabsmæssig værdi 31. december 155.117 144.199
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Noter til årsrapporten

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted

Selskabs-

kapital

Stemme-

og

ejerandel Egenkapital

Årets

resultat

Danske Lægers Foreningscenter A/S (DKK) Gladsaxe 500.000 %100 -619.765 9.037

DLSS ApS (DKK) Gladsaxe 125.000 %100 155.117 -2.918

European Vaccination Group (UK) Limited (£)

Holmfirth,

England 91 %100 -386.228 -27.095

9 Egenkapital

Selskabskapital

Overført

resultat

Foreslået

udbytte for

regnskabsåret I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 593.750 5.022.659 8.000.000 13.616.409

Overførsel 0 400.000 -400.000 0

Ordinært udbytte 0 278.982 -7.600.000 -7.321.018

Bevægelser egne aktier 0 717.800 0 717.800

Årets resultat 0 -1.812.985 4.560.000 2.747.015

Egenkapital 31. december 593.750 4.606.456 4.560.000 9.760.206

Selskabskapitalen består af 38.000.000 aktier à nominelt DKK 0,015625. Ingen aktier er tillagt særlige

rettigheder.

Selskabets beholdning af egne aktier udgør 1.413.910 aktier a kr 0,015625 pr. stk. Disse er erhvervet til en

købesum på gns. DKK1,064. Beholdningen udgør ca. 4 % af selskabskapitalen.

Aktiebaseret vederlag

Der er i overført resultat primo under egenkapitalen indregnet DKK 166.353 (2011: 166.353) vedrørende

aktieoptioner til ledelsen.
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Noter til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Der er stillet aktier i European Lifecare Group A/S til sikkerhed, antal: 1.413.910

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle lejeaftaler til en værdi af TDKK 2.063 (2011:TDKK 1.309).

Selskabet har stillet garantier overfor 3. mand med TDKK 208.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med Danske Lægers Forskningscenter A/S & DLSS

ApS.

11 Nærtstående parter og ejerforhold

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Makoa Vax ApS, CVR 32 44 89 92 Kapitalejer

Marbella ApS, CVR 28 70 96 84 Kapitalejer

Øvrige nærtstående parter

Thorbjörn Graarud Bestyrelsesmedlem, formand

Keld Østergaard Bestyrelsesmedlem

Henrik Korsholm Jeppesen Bestyrelsesmedlem

John Mandrup Madsen Bestyrelsesmedlem

Karsten Østergaard Direktion
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Noter til årsrapporten

11 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%

af selskabskapitalen:

Makoa Vax ApS, CVR 32 44 89 92

Marbella ApS, CVR 28 70 96 84

Dorthe Jeppesen Holding ApS, CVR 33 03 47 25
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for European Lifecare Group A/S for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2012 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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 for-

pligtelser 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 afdrag

og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på

grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop-

gørelsen som en finansiel post.
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Regnskabspraksis

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs ind-

regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post, jf. dog afsnittet regnskabsmæssig afdækning.

Resultatopgørelsen for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til

transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet gennemsnitskurs. Balanceposterne omregnes til balance-

dagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af egenkapitaler primo året og valutakurs-

reguleringer, der opstår som følge af omregning af resultatopgørelsen til balancedagens kurs, indregnes

direkte i egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt

levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler,

salg og distribution samt kontorhold mv.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af

goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen 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 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles

mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
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Regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives

lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Rettigheder afskrives over 10 år.

Software afskrives over 3 - 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og in-

direkte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver ind-

regnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i

resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i dattervirksomheder virksomheder

Kapitalandele i indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel

af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identi-

ficerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne

avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en reste-

rende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for

nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytte-

udlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i Dattervirksomhederne.

18



Regnskabspraksis

Dattervirksomhederne med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskab-

et en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat for-

pligtelse hertil.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes

ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien

opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab

opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Egne Aktier

Købs-/og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen.

Aktiebaseret vederlag

Direktion og bestyrelsesmedlemmer har fået tildelt optioner. Dagværdien på optionerne indregnes på

tildelingstidspunktet som en omkostning i resultatopgørelsen over indtjeningsperioden. Et tilsvarende

beløb er indregnet under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

19



Regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.
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Ledelsespåtegning

Selskabets skattemæssige opgørelser er baseret på den aflagte årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2012. Der er i selskabet etableret procedurer med henblik på at sikre et pålideligt grundlag for

regnskabsaflæggelsen og de til brug for opgørelsen af skattepligtig indkomst nødvendige korrektioner.

Efter min opfattelse er de skattemæssige opgørelser fuldstændige og i overensstemmelse med gældende

skattelovgivning.

Gladsaxe, den 10. maj 2013

European Lifecare Group A/S

Karsten Østergaard

direktør
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Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til ledelsen i European Lifecare Group A/S

På grundlag af selskabets årsregnskab for 2012, bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets

ledelse har vi ydet assistance med udarbejdelse af de skattemæssige opgørelser for European Lifecare

Group A/S for indkomståret 2012, der udarbejdes efter gældende dansk skattelovgivning.

Selskabets ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assi-

stance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har, hvor vi har

fundet det relevant, afstemt oplysningerne i de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012 til selska-

bets årsregnskab for 2012. Årsregnskabet har vi revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden for-

behold, men med supplerende oplysninger.

Vi har ikke revideret eller udført review af de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012 og

udtrykker derfor ingen konklusion derom.

Hellerup, den 10. maj 2013

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Allan Kamp Jensen

statsautoriseret revisor

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

1 Resultat før finansielle poster

Nettoomsætning - spec. nr. 2 43.358.992 38.845.713

Omkostninger til vareforbrug - spec. nr. 3 -22.148.961 -18.555.238

Dækningsbidrag 21.210.031 20.290.475

Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4 -9.215.744 -7.032.987

Personaleomkostninger - spec. nr. 5 -6.730.676 -7.300.275

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -1.022.552 -1.281.621

Resultat før finansielle poster 4.241.059 4.675.592

Dækningsgrad %48,9 %52,2

2 Nettoomsætning

Nettoomsætning 43.358.992 38.845.713

43.358.992 38.845.713

3 Omkostninger til vareforbrug

Varekøb vacciner, rejseartikler 13.488.851 11.590.082

Laboratorieundersøgelser 2.196 309.027

Ekstern assistance - sygeplejersker 951.250 1.250.056

B-honorarer, arrangementer 6.872.845 5.086.655

Øvrige variable omkostninger 833.819 319.418

22.148.961 18.555.238
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

4 Andre eksterne omkostninger

Husleje 1.144.907 1.067.771

Elforbrug 52.517 47.587

Reparation og vedligeholdelse 18.347 19.887

Rengøring 37.046 68.465

Alarm 12.534 4.866

Lokaleomkostninger 1.265.351 1.208.576

Annoncer og reklame 3.238.244 1.256.486

Tryksager og brochurer 301.647 345.234

Repræsentation 38.437 25.336

Rejseomkostninger 94.416 126.253

Porto 589.124 834.692

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 253.499 68.158

Provision rejseselskaber 29.650 22.527

Salgsomkostninger 4.545.017 2.678.686

Serviceaftaler 123.785 197.296

Hardware 269.230 80.634

Software 125.611 100.614

Licenser 5.317 729

IT udvikling/vedligeholdelse 235.300 109.219

Leasing IT udstyr 241.022 102.473

Telefon & internet 197.797 187.584

Telefon & IT 1.198.062 778.549
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

4 Andre eksterne omkostninger (fortsat)

Kontorartikler 81.452 61.010

Porto & fragt 72.147 95.671

Forsikringer 82.536 52.949

Kontingenter 11.234 34.907

Aviser og blade 8.772 7.193

Faglitteratur 32.620 30.707

Databehandling af løn 241.055 195.540

Gebyrer 197.504 31.659

Revision og rådgivning 211.125 143.000

Revision vedrørende tidligere år 50.000 50.000

Advokat -130.803 313.749

Konsulentassistance 75.000 95.000

Småanskaffelser 133.943 47.767

Presseklip 43.941 24.594

Tryksager 33.122 45.853

Lægehonorar 109.375 172.500

First North 0 5.601

Regulering delvis momsfradrag -49.168 -22.131

Andre omkostninger 1.203.855 1.385.569

Intromøder 27.529 24.309

Personaleomkostninger 238.774 222.697

Forsikringer 14.233 52.951

Lønsumsafgift 237.999 339.272

Personaleomkostninger 518.535 639.229

Brændstof 26.960 20.654

Autoleje 86.262 57.664

Rejseomkostninger 224.678 188.994

Bil omkostninger 147.024 75.066

Transport & rejseomkostninger 484.924 342.378

9.215.744 7.032.987
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

5 Personaleomkostninger

Lønninger 6.495.703 7.044.265

Lønninger 6.495.703 7.044.265

Pensioner arbejdsgiverdel 112.016 134.098

Pensioner 112.016 134.098

ATP 122.957 121.912

Andre omkostninger til social sikring 122.957 121.912

Personaleomkostninger 6.730.676 7.300.275

6 Finansielle indtægter

Renter mellemregninger 100.835 28.283

Renter lån datterselskab 7.891 119.141

Kursregulering lån 0 829.625

Renter selskabsdeltagere 6.868 6.368

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 115.594 983.417

Bank 412 2.596

Renter debitorer 4.820 4.833

Andre finansielle indtægter 5.232 7.429

120.826 990.846
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

7 Finansielle omkostninger

Renter mellemregning 2.918 8.325

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 2.918 8.325

Kursreguleringer omkostninger 142.911 0

Gebyrer m.v. 129.084 79.145

Renter, kreditorer 69 1.451

Renteudgifter 131.558 30.748

Andre finansielle omkostninger 260.711 111.344

406.540 119.669

8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg, danske 7.751.066 5.474.528

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer -113.986 -63.986

7.637.080 5.410.542

9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

EVG UK Ltd. 2.088.111 2.231.371

Danske lægers Forsknings Center A/S 97.642 87.213

2.185.753 2.318.584

10 Andre tilgodehavender

Tilgodehavende earn out 1.043.462 1.279.128

Andre tilgodehavender 0 34.351

1.043.462 1.313.479
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Specifikationer til årsrapporten

2012

DKK

2011

DKK

11 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere

Mellemregning Marbella ApS 79.569 76.872

Mellemregning Makao ApS 78.346 76.872

Mellemregning Kingdom Kompany ApS 0 194.020

157.915 347.764

12 Likvide beholdninger

Kasser 80.147 45.045

Danske Bank, danske konti 0 159.613

Danske Bank, valutakonto 0 108.722

Nykredit 194.530 3.739.738

274.677 4.053.118

13 Gæld til tilknyttede virksomheder

Mellemregning DLSS ApS 155.117 152.199

Mellemregning EVG 839 839

155.956 153.038

14 Anden gæld

Merværdiafgift m.v. 931 72.469

A-skat, sociale yderlser mv. 14.940 15.210

Feriepengeforpligtelse 608.899 625.496

Feriepenge 43.312 85.512

Skyldig løn og gage 60.135 0

Skyldig medarbejder 67.842 75.870

Skyldig lønsumsafgift 66.599 140.104

Mastercard 119.163 0

Skyldige omkostninger, øvrige 522.824 655.041

Mellemregning Lægernes Sundheds Center 16.452 0

1.521.097 1.669.702
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Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2012

Spec. 2012

DKK

Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen 3.712.713

Permanente forskydninger:

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 242.632

Andel af repræsentationsudgifter uden fradrag, 75% af DKK 38.437 28.828

Ikke fradragsberettigede omkostninger 15.000

Skattepligtigt resultat 3.999.173

Midlertidige forskelle:

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 1. januar -68.158

Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 31. december 123.917

Nedskrivning til imødegåelse af tab på andre tilgodehavende 31. december 197.740

Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 158.578

Regnskabsmæssige afskrivninger software 307.400

Regnskabsmæssige afskrivninger andre anlæg, driftmaterial og inventar 377.877

Regnskabmæssige afskrivninger indretning af lejede lokaler 45.038

Regnskabmæssige tab ved salg af anlæg, driftmaterial og inventar 133.659

Skattemæssige afskrivninger goodwill 1 -89.886

Skattemæssige afskrivninger patentrettigheder 3 -14.000

Skattemæssige afskrivninger indretning af lejede lokaler 2 -34.867

Skattemæssige afskrivninger driftsmidler 4 -442.085

Skattemæssige afskrivninger software (tilgang i året) 6 -294.664

Skattepligtig indkomst 4.399.722

Forventet pålignet skat, 25% af DKK 4.399.700 1.099.925
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Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst

2012

DKK

1 Goodwill

Anskaffelsessum 2005 1.585.776

Akkumuleret afskrivning 1. januar 1.495.890

Årets afskrivning, 1/7 89.886

Akkumuleret afskrivning 31. december 1.585.776

Skattemæssig værdi i alt 31. december 0

2 Indretning af lejede lokaler

Anskaffelsessum 2008 56.517

Akkumuleret afskrivning 1. januar 45.212

Årets afskrivning, 20% 11.303

Akkumuleret afskrivning 31. december 56.515

Skattemæssig værdi 31. december 2

Anskaffelsessum 2009 21.909

Akkumuleret afskrivning 1. januar 13.146

Årets afskrivning, 20% 4.382

Akkumuleret afskrivning 31. december 17.528

Skattemæssig værdi 31. december 4.381
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Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst

2012

DKK

2 Indretning af lejede lokaler (fortsat)

Anskaffelsessum 2011, kontant 95.912

Akkumuleret afskrivning 1. januar 19.182

Årets afskrivning, 20% 19.182

Akkumuleret afskrivning 31. december 38.364

Skattemæssig værdi 31. december 57.548

Skattemæssig værdi i alt 31. december 61.931

3 Patentrettigheder

Anskaffelsessum 2009, kontant 100.000

Akkumuleret afskrivning 1. januar 42.600

Årets afskrivning, 14% 14.000

Akkumuleret afskrivning 31. december 56.600

Skattemæssig værdi i alt 31. december 43.400
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Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst

2012

DKK

4 Almindelige driftsmidler

Skattemæssig saldo 1. januar 1.324.560

Tilgang 733.347

Afgang til salgspris -220.000

Regulering for tilgang af driftsmidler med forhøjede afskrivninger -69.569

Afskrivningsgrundlag 1.768.338

Afskrivning, 25% -442.085

Skattemæssig saldo 31. december 1.326.253

5 Driftsmidler med forhøjede afskrivninger

Tilgang 69.569

Tillæg, 15% 10.435

Skattemæssig saldo inkl. tillæg 31. december 80.004

Skattemæssig saldo ekskl. tillæg 31. december 69.569

6 Skattemæssigt tab ved salg af driftsmidler

Anskaffelsessum 2012 353.659

Samlede afskrivninger 0

Nedskrevet skattemæssig værdi 353.659

Salgspris 2012 220.000

Nedskrevet skattemæssig værdi 353.659

Skattemæssigt tab ved salg af driftsmidler i alt 133.659

12



Andre specifikationer

Regnskabs-

mæssig værdi

Skattemæssig

værdi

2012

Forskel

2011

Forskel

DKK DKK DKK DKK

1 Udskudt skat

Rettigheder 0 43.400 -43.400 -57.400

Goodwill 538.918 0 538.918 607.610

Software 342.802 0 342.802 355.538

Driftsmidler 1.101.214 1.395.822 -294.608 -225.157

Indretning lejede lokaler 61.909 61.931 -22 10.149

Varebeholdninger 2.006.622 2.006.622 0 0

Tilgodehavender fra salg og tjeneste-

ydelser 7.637.080 7.760.997 -123.917 68.158

Andre tilgodehavende 1.201.337 1.399.117 -197.780 0

Grundlag for beregning af udskudt skat 221.993 758.898

Udskudt skat afsættes med 25% 55.498 189.725

Afstemning af grundlag for beregning af udskudt skat

Grundlag for beregning af udskudt skat 1. januar 758.898 785.495

+ Skattepligtigt resultat 3.999.173 5.565.771

- Skattepligtig indkomst -4.399.722 -5.592.371

Regulering tidligere år -136.316 3

Grundlag for beregning af udskudt skat 31. december 222.033 758.898

40 0

13


