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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Axcel III K/S 1 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Axcel III K/S 1 for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter re-

sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven. 

 

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

stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstem-

melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 

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

 

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 for nødven-

dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag 

af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 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 garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 

afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller 

fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 

at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af selskabets interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede 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 forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte drif-

ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konklusioner 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 fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-

formation i ledelsesberetningen.  

 
København, den 28.01.2021 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 
Bill Haudal Pedersen Michael Thorø Larsen  
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
MNE-nr mne30131 MNE-nr mne35823 
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Ledelsesberetning 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Axcel III er en investeringsfond, der investerer i mellemstore virksomheder med tilknytning til de nordiske lande. 

Axcel III blev etableret i 2005 med et kapitaltilsagn på 3,0 mia. kr., og investeringsfonden forvaltes af Axcel 

Management A/S. Axcel Management A/S er godkendt som forvalter af Finanstilsynet og er dermed underlagt 

tilsyn og kontrolbesøg fra Finanstilsynet. 

 

Investeringsresultatet i 2020 i Axcel III blev på -12 mio.kr., der kan henføres til Ball Group, der som det sidste 

porteføljeselskab, blev frasolgt i 2019. Axcel III har i sin levetid investeret i 11 virksomheder, som alle er af-

hændet.  

 

Axcel III har i fondens levetid returneret 18,5 mia. kr. til fondens investorer svarende til ca. 6 gange den tilsagte 

kapital, og Axcel III er dermed en af de fonde i Europa, der har leveret det bedste afkast.  

 

Du kan finde mere information om udviklingen i Axcel’s investeringsfonde og disses investeringer i Axcel’s 

årsskrift for 2020. Årsskriftet vil kunne downloades via Axcels hjemmeside: www.axcel.dk. 

  

Nøgletal for Axcel III (Axcel III K/S 1 og Axcel III K/S 2) 
 
 2016  2017  2018  2019  2020 
 mio.kr.  mio.kr.  mio.kr.  mio.kr.  mio.kr  _______ _______ _______ _______ _______ 

Resultat af investeringsvirksomhed (17) 1 51 28 (12) 

Årets resultat (64) (4) 47 27 (13) 

Kapitalandele i industriinvesteringer 34 28 91 0 0 

Egenkapital 40 45 118 64 51 
 

Eksterne investorer i Axcel III investerer via to seperate kommanditaktieselskaber Axcel III K/S 1 og Axcel III 

K/S 2, Der aflægges en årsrapport for hvert enkelt K/S, men af hensyn til regnskabslæseren og for at opnå et 

bedre overblik indeholder ledelsesberetningen, nøgletal og visse noter de samlede tal for Axcel III.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Selskabet er i henhold til Årsregnskabsloven § 3 ikke pligtig til at udarbejde en årsrapport, idet komplementaren 

er en fond. Selskabet har valgt frivilligt at aflægge en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for regnskabsklasse A. Erhvervsstyrelsen opbevarer ikke selskabets årsrapport. 

 

Selskabet er endvidere undtaget for at aflægge årsrapport efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 

§ 195. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra indregning og måling sker efter 

realisationsprincippet som følge af forventet nedlukning af fonden indenfor de kommede 12 måneder. 

  

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-

miske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskre-

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

 

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

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

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørel-

sen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter management fee til Axcel Management A/S, samt honorarer til eksterne 

rådgivere og  selskabets komplementar. 

 

Resultat resultat af industriinvesteringer  

Realiseret resultat af industriinvesteringer omfatter gevinst eller tab ved salg af kapitalandele. 

 

Værdiregulering af industriinvesteringer i året 

Værdiregulering af industriinvesteringer i året omfatter dagsværdireguleringer af kapitalandele. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Skat 

Selskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt, og der afsættes derfor ikke skat for selskabet i årsrapporten. Skat 

indregnet i resultatopgørelsen omfatter udbytteskat, der er indeholdt ved udbyttebetalinger til selskabet. 

 
Balancen 
Kapitalandele i industriinvesteringer 

Kapitalandele omfatter unoterede aktier, som indregnes, når det erhvervede aktiv modtages. Ved første indreg-

ning måles anlægsaktiverne til kostpris, herefter indregnes til dagsværdi.  

 

For ikke-noterede finansielle anlægsaktiver, eller hvor markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, måles 

dagsværdien ved at anvende værdiansættelsesmetoder, der kan omfatte anvendelse af transaktioner mellem kva-

lificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter, henvisning, hvor dette er muligt, til den aktuelle dagsværdi af et 

andet instrument, der i al væsentlighed er sammenligneligt hermed, eller anvendelse af den tilbagediskonterede 

cash flow-metode. Hvis det ikke er muligt pålideligt på pålidelig vis at måle dagsværdien af sådanne ikke-note-

rede finansielle anlægsaktiver, indregnes de til kostpris med fradrag af eventuelle hensættelser til tab. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Andre hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter midlertidig gæld i holdingselskaber til investeringerne optaget i forbindelse med 

erhvervelsen, som Axcel III har stillet garanti for. 

 

Hensatte forpligtelser indregnes, når Axcel III som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af Axcel III’s økonomiske 

ressourcer. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som 

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 
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Resultatopgørelse for 2020 

 
   2020 2019 
  t.kr. t.kr.   ___________ ___________ 

Resultat af investeringsvirksomhed  (3.974) 11.364

    

Andre eksterne omkostninger   (453) (201) 

Indeholdt udbytteskat  0 0   ___________ ___________ 

Årets resultat  (4.427) 11.163  ___________ ___________   ___________ ___________ 

 

 

Overført resultat  (4.427)  ___________ 

  (4.427)   ___________  
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Balance pr. 31.12.2020 

  2020 2019 
 Note t.kr. t.kr.  ____ ___________ ___________ 

 

Kapitalandele i industriinvesteringer  0 0  ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver  0 0  ___________ ___________ 

 

Anlægsaktiver  0 0  ___________ ___________ 

 

Tilgodehavende escrow  0 14.497 

Andre tilgodehavender  15.856 12.419  ___________ ___________ 

Tilgodehavender  15.856 26.916  ___________ ___________ 

 

Likvide beholdninger  7.160 110  ___________ ___________ 

 

Omsætningsaktiver  23.016 27.026  ___________ ___________ 

 
Aktiver   23.016 27.026  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

 

Kapitalindskud  1.314.064 1.314.064 

Udbetalinger og overført resultat  (1.291.613) (1.287.186)  ___________ ___________ 

Egenkapital  1 22.451 26.878  ___________ ___________ 

 

Anden gæld  565 148  ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser  565 148  ___________ ___________ 

 

Gældsforpligtelser  565 148  ___________ ___________ 

 
Passiver  23.016 27.026  ___________ ___________  ___________ ___________ 
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Noter 

 

1. Egenkapital 
   
   Udbetalinger 
  Kapital og overført 
  indskud resultat I alt 
  t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ 

Kapitalkonto 01.01.2020  1.314.064 (1.287.186) 26.878 

Udbetalt til kommanditisterne     

Årets resultat  0 (4.427) (4.427)   ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2020  1.314.064 (1.291.613) 22.451   ___________ ___________ ___________ 
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