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Selskab

Direktion

ATP Infrastructure III K/S
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Ledelsens beretning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i investering i kapitalan-

konkurrencen, herunder også øge kvaliteten, udvidelsen

dele i selskabet DKT Holdings ApS, som via en række hol-

og hastigheden af alle telenetværk på tværs af hele Dan-

dingselskaber har til formål at eje kapitalandele i TDC A/S.

mark. TDC er i gang med en ambitiøs strategi og vision

Investeringen er foretaget i forbindelse med oprettelsen af

omkring opdeling i en netværksfokuserede enhed med fo-

selskabet i regnskabsåret 2018.

kus på at udbygge dansk teleinfrastruktur herunder øge
konkurrencen ved at åbne netværket for andre udbydere,

Årets vigtigste begivenheder i ATP Infrastructure III

samt en kundevendt enhed med fokus på innovation, digi-

K/S

tale services og de bedste kundeoplevelser.

Selskabet har i regnskabsåret købt 16,67% af aktierne i
selskabet DKT Holdings ApS.

Efter konsortiets overtagelse af TDC, har TDC’s bestyrelse
valgt af frasælge den norske enhed GET. Frasalget har ikke

Købene blev finansieret via et indskud fra moderselska-

medført noget udbytte ud af holdingstrukturen.

bet ATP.
ATP Infrastructure III ApS’s ledelsen vurderer, at transaktiTDC udgør en langsigtet, stabil infrastrukturinvestering, og

onsprisen udgør det mest pålidelige estimat for markeds-

det er konsortiets intention, at strategien for TDC skal un-

værdien ved årets udgang.

derstøtte innovation i den danske telesektor og øge
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrap-

bets aktiviteter for perioden 26. januar 2018 til 31. decem-

porten for 2018 for ATP Infrastructure III K/S.

ber 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregn-

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en

skabsloven.

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-

ling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selska-

delse.

						

Hillerød, den 25. januar 2019

Direktion:
Ulrik Dan Weuder
						

direktør - ATP Infrastructure III GP ApS
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Intern revisions revisionspåtegning

Til kapitalejeren i ATP Infrastructure III K/S

Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte
områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revi-

Påtegning på årsregnskabet

sionsbevis er tilstrækkeligt, og egnet som grundlag for vo-

Vi har revideret årsregnskabet for ATP Infrastructure III K/S

res konklusion.

for regnskabsåret 26. januar - 31. december 2018. ÅrsKonklusion

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange
Den udførte revision

og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets be-

risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporterings-

kendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmar-

processer og væsentlige forretningsmæssige risici, funge-

kedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

rer tilfredsstillende.

og Lønmodtagernes Dyrtidsfond og efter internationale
standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og

Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

visende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiel-

at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

le stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26. januar - 31. de-

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er

cember 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af
etablerede forretningsgange og interne kontroller, herun-

Udtalelse om ledelsesberetningen

der den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-

mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretnings-

sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger

mæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stik-

i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

prøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfat-

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnin-

tet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er

gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-

årsregnskabet.

lige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

						

Hillerød, den 25. januar 2019

						

Peter Jochimsen

						

revisionschef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i ATP Infrastructure III ApS

enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ATP Infrastructure III K/S

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

for regnskabsåret 26.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter re-

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-

sultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,

skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uan-

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-

set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

bejdes efter årsregnskabsloven.

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisen-

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med in-

de billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stil-

ternationale standarder om revision og de yderligere krav,

ling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktivi-

der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fej-

teter for regnskabsåret 26.01.2018 - 31.12.2018 i overens-

linformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå

stemmelse med årsregnskabsloven.

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

Grundlag for konklusion

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-

slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af

nationale standarder om revision og de yderligere krav, der

årsregnskabet.

er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med

afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi

internationale standarder om revision og de yderligere

er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med inter-

krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vur-

nationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

deringer og opretholder professionel skepsis under revisio-

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom

nen. Herudover:

vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede re-

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fej-

visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-

linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

res konklusion.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-

danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke

skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation

for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans

for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at op-

for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,

lyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er re-

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

levant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selska-

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen

bets interne kontrol.
ATP Infrastructure III K/S - Årsrapport 2018
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Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det

af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige

planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen

skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbej-

samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-

det, er rimelige.

tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-

Udtalelse om ledelsesberetningen

sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl selskabets evne til

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent-

ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed

lig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

om ledelsesberetningen.

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis

•

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-

at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om le-

bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-

delsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

ning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfø-

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde sy-

re, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

nes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen

indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,

indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at le-

retvisende billede heraf.

delsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

						København, den 25. januar 2019
							
					

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

							CVR-nr. 33 96 35 56

Kasper Bruhn Udam								Lars Kronow
statsautoriseret revisor								statsautoriseret revisor
mne29421									mne19708
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Resultatopgørelse

26.01.201831.12.2018

I t. kr.
Note
Investeringsvirksomhed
Indtægter af kapitalandele
Resultat af Investeringsvirksomhed
2

0
0

Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift

-273
-273

Finansielle poster
Finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

-7
-7

Årets resultat

-280

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

-280

ATP Infrastructure III K/S - Årsrapport 2018
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Balance pr. 31. december

I t. kr.

31.12.2018

Note
AKTIVER
Anlægsaktiver
3

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

3.427.689
3.427.689

Anlægsaktiver i alt

3.427.689

Likvide beholdninger

288

Omsætningsaktiver i alt

288

Aktiver i alt

3.427.977

PASSIVER
Egenkapital
Kommanditistens og komplementarens indskud
Overført resultat

3.428.189
-280

Egenkapital i alt

3.427.909

Kortfristet gæld
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt

18
50
68

Passiver i alt
1
4
5
6

3.427.977

Anvendt regnskabspraksis
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Nærtstående parter
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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Egenkapitalopgørelse

I t. kr.
Kommanditistens og komplementars indskud:

Kommandit
selskabskapital
Egenkapital 26. januar 2018
Indbetaling af kommiditselskabskapital
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2018

Overført resultat

I alt

-

-

0

3.428.189

-

3.428.189

-

-280

-280

3.428.189

-280

3.427.909
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Noter
Note 1 Anvendt regnskabspraksis

valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen.

Generelt
Årsrapporten for 2018 for ATP Infrastructure III K/S er af-

RESULTATOPGØRELSE

lagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte

Indtægter af investeringsvirksomhed

bestemmelser for regnskabsklasse C.

Indtægter af kapitalandele omfatter udbytter, realiserede
og urealiserede værdireguleringer af disse poster samt va-

Der er jf. ÅRL § 23, stk. 4 foretaget tilpasninger af opstillin-

lutakursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i frem-

gen af resultatopgørelsen og balancen, samt benævnelse

med valuta.

af regnskabsposter, således at årsrapporten, efter ledelsens opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets

Administrationsomkostninger

særlige aktiviteter.

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger,
der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selska-

Generelt om indregning og måling

bets investeringsaktivitet, herunder vederlag til komple-

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

mentaren. I administrationsomkostningerne er indeholdt

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og ak-

honorar til ATP for det administrationsarbejde, ATP udfø-

tivets værdi kan måles pålideligt.

rer for selskabet.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

Finansielle indtæger og omkostninger

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

likvide beholdninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-

Skat

pris, dog måles finansielle aktiver og forpligtelser ved før-

Kommanditselskabet er ikke selvstændigt skattepligtigt,

ste indregning til dagsværdi, hvilket typisk svarer til kost-

idet kommanditselskabets resultat indgår i kommanditi-

pris eksklusive direkte afholdte omkostninger. Efterfølgen-

stens og komplementarens skattepligtige indkomst.

de måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
BALANCE
Køb og salg af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes
i balancen på handelsdagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af indestående i pengeinsti-

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab

tutter.

og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på ba-

Finansielle anlægsaktiver

lancedagen.

Kapitalandele værdiansættes til dagsværdi på balancedagen med løbende indregning af dagsværdireguleringer i re-

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de

sultatopgørelsen.

indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der ned-

Omregning af fremmed valuta

skrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner

vurdering af tilgodehavender.

efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kro-

Periodeafgrænsningsposter

ner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, om-
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Noter
fatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser,
samt anden gæld omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år samt omkostninger afholdt i regnskabsåret, men som endnu ikke er betalt.
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Noter

I t. kr.

Note 2 Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Selskabet har ingen ansatte og der er ikke udbetalt løn og vederlag til direktionen i 2018.
31.12.2018
Note 3 Kapitalandele
Kostpris 26. januar

0

Årets tilgang

3.427.689

Kostpris 31. december

3.427.689

Nettoopskrivninger 26. januar

0

Årets værdiregulering, netto

0

Nettoopskrivninger 31. december

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.427.689

Note 4 Eventual forpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i selskabet

Note 5 Nærtstående parter
Som nærtstående parter anses selskabets selskabets direktion og bestyrelse og disses nærtstående samt moderselskabet ATP og
tilknyttede og associerede virksomheder til ATP.
Udover ind- og udbetalinger i henhold til kommanditselskabskontrakten har selskabet i 2018 haft følgende transaktioner med nærtstående
parter:

Management
fee og adm.
omkostninger

Rente

Gæld

2018

2018

2018

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

-

191

18

ATP Infrastructure III GP ApS

7

-

-
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Bestemmende indflydelse
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Årsrapporten indgår i koncernregnskabet for ATP. Koncernregnskabet kan rekvireres på www.atp.dk
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Ledelsens beretning

Påtegninger

Regnskab

Noter

Note 6 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der ikke truffet væsentlige begivenheder frem til offentliggørelsen af årsrapporten 2018, der har indflydelse på selskabets økonomiske
stilling.
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