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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 -

31. december 2015 for Valbirk ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

og den finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

beretningen omhandler.

Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision, for stadig at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 26. april 2016

Direktion

Flemming Haugaard Kristensen                                                                 
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Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Valbirk ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Valbirk ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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 for 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er

relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver det 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, 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 erklæring

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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige reguleringer

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har gentagne gange indberettet forkerte / fejlagtig momsbeløb til SKAT. Forholdet kan

være ansvarspådragende for ledelsen.

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.

Hellerup, den 16. april 2016

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor

CVR-nr. 31167140

Michael Bo Petersen

Registreret revisor
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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
         Valbirk ApS

         Alexandervej 1

         2920  Charlottenlund

         CVR-nr.: 10009723

         Stiftelsesdato: 3. november 1999

         Hjemsted: Gentofte Kommune

         Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion
         Flemming Haugaard Kristensen

Revisor
         Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor

         Strandvejen 100

         2900 Hellerup

         CVR-nr. 31167140

Bankforbindelse
         Danske Bank, Ringkjøbing Landbobank

Generalforsamling
         Ordinær generalforsamling afholdes

         26. april 2016, på selskabets adresse.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed, investering og finansiering samt at fungere som

holdingselskab mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets regnskabsår er forløbet med et resultat efter skat på kr. 5.012.491.

Ledelsen anser det opnåede resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne

påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2015 for Valbirk ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes som periodens faktureringer reguleret for periodiseringer.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indregnes som poster af sekundær karakter i forhold

til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og

administrationsomkostninger samt autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indregnes som omkostninger til gager og lønninger samt øvrige

personaleomkostninger mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes som det

regnskabsmæssige resultat af selskaberne.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes som indtægter fra kapitalandele, værdipapirer og

tilgodehavender samt aktieudbytte, andre finansielle indtægter og omkostninger samt realiserede

som urealiserede kursgevinster og kurstab, opskrivninger og nedskrivning af finansielle

anlægsaktiver til dagsværdi.

Skat af årets resultat og andre skatter

Skat af årets resultat indregnes som aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i

hensættelser til udskudt skat mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til dagsværdi, og værdireguleringer foretages over egenkapitalen under

posten benævnt reserve for dagsværdi på investeringsaktiver.

Opgørelsen af dagsværdi foretages i samarbejde med rådgivere i ejendomsbranchen.

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger

over aktivernes forventede brugstid.

Der er i al væsentlighed anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den indre værdis metode.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, hvor egenkapitalen er negativ, nedskrives

til kr. 1 i værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, svarende til den værdi, de forventes at indgå med.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserede kostpris, svarende til nominel værdi reduceret med

nedskrivning til imødegåelse af tab.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Hensættelser til udskudt skat måles som 23,5% af forskellen mellem regnskabsmæssige og

skattemæssige foretagne afskrivninger på anlægsaktiver, af skattemæssigt fremført underskud,

samt af reserve for opskrivning til dagsværdi på investeringsaktiver

Selskabsskat måles som årets beregnede skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af

betalt acontoskat og udbytteskat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Note 2015 2014

Bruttofortjeneste 3.169.453 644.996

Personaleomkostninger

Andre udgifter til social sikring -12.440 -18.937

Personaleomkostninger i alt -12.440 -18.937

Afskrivninger og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -8.720 -8.720

Afskrivninger og nedskrivninger i alt -8.720 -8.720

Finansielle indtægter og omkostninger

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.521.731 4.079.187

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og

tilgodehavender, der er anlægsaktiver 26.019 55.366

Andre finansielle indtægter 2.397 20.810

Øvrige finansielle omkostninger -522.790 -780.839

Ordinært resultat før skat 5.175.650 3.991.863

1.  Skat af årets resultat -163.159 84.298

ÅRETS RESULTAT 5.012.491 4.076.161

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

samt investeringsaktiver 2.658.842 1.188.513

Overført resultat 2.353.649 2.887.648

Resultatdisponering i alt 5.012.491 4.076.161

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2015 - 31. december 2015
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Note 2015 2014

AKTIVER

2.  Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 5.821.660 7.696.001

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.160 14.880

Materielle anlægsaktiver i alt 5.827.820 7.710.881

3.  Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 22.173.826 16.288.429

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.465.158 0

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 35.547 35.547

Andre værdipapirer og kapitalandele 406.594 388.183

Andre tilgodehavender 114.128 95.142

Finansielle anlægsaktiver i alt 24.195.254 16.807.302

Anlægsaktiver i alt 30.023.074 24.518.183

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 87.500 0

Andre tilgodehavender 20.000 34.889

Periodeafgrænsningsposter 6.000 0

Tilgodehavender i alt 113.500 34.889

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger 21.159 310.829

Likvide beholdninger i alt 21.159 310.829

Omsætningsaktiver i alt 134.659 345.718

AKTIVER I ALT 30.157.733 24.863.901

Balance pr. 31. december 2015
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Note 2015 2014

Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

4.  EGENKAPITAL

Virksomhedskapital 8.375.000 8.375.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 14.305.953 9.775.240

Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver 1.471.726 3.343.596

Overført resultat -8.277.252 -13.289.742

Egenkapital i alt 15.875.427 8.204.094

HENSATTE FORPLIGTELSER

5.  Hensættelser til udskudt skat 347.304 792.067

Hensatte forpligtelser i alt 347.304 792.067

GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede gældsforpligtelser

6.  Anden gæld 7.431.122 7.430.444

Langfristede gældsforpligtelser i alt 7.431.122 7.430.444

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditinstitutter i øvrigt 5.456.402 7.483.342

Modtagne forudbetalinger fra kunder 100.000 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 153.869 107.048

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 670.693

Selskabsskat 572.248 0

Anden gæld 214.161 176.213

Periodeafgrænsningsposter 7.200 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.503.880 8.437.296

Gældsforpligtelser i alt 14.282.306 16.659.807

PASSIVER I ALT 30.157.733 24.863.901

7.  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8.  Eventualforpligtelser

9.  Ejerforhold
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2015 2014

1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 607.922 0

Regulering af udskudt skat -444.763 -84.298

163.159 -84.298

Der er i regnskabsåret tilbagebetalt kr. 34.889 i

selskabsskat og betalt kr. 35.674 i acontoskat.

2. Materielle anlægsaktiver

Ejendommene er efter den offentlige vurdering i 1.

oktober 2015 vurderet til kr. 3.590.000.

Der er udstedt ejerpantebrev på kr. 5.083.000 med pant i

ejendommene og til sikkerhed for bankmellemværende på

kr. 5.456.402.

Noter

Grunde og bygninger

Anskaffelsessum primo 2.158.910 2.158.910

Tilgang i årets løb 4.148.719 0

Afgang i årets løb -1.957.695 0

Anskaffelsessum ultimo 4.349.934 2.158.910

Op- og nedskrivninger til dagsværdi

Op- og nedskrivning til dagværdi primo 3.343.597 3.541.090

Årets nedskrivning til dagsværdi -1.871.871 -197.494

Op- og nedskrivning til dagsværdi ultimo 1.471.726 3.343.596

Bogført værdi ultimo 5.821.660 5.502.506

Igangværende ombygning af ejendommen

Igangværedne ombygning af ejendommen 0 2.193.495

Bogført værdi ultimo 0 2.193.495

Grunde og bygninger i alt 5.821.660 7.696.001

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum primo 130.157 130.157

Anskaffelsessum ultimo 130.157 130.157

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo -115.277 -106.557

Årets af- og nedskrivninger -8.720 -8.720

Af- og nedskrivninger ultimo -123.997 -115.277

Bogført værdi ultimo 6.160 14.880
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Noter

2015 2014

3. Finansielle anlægsaktiver

Valbirk Grundbesitz GmbH, Tyskland, Ejerandel 80%,

Nom. kapital EUR 480.000, Bogført værdi

kr. 20.251.158.

Valbirk Vermögensverwaltungs UG, Tyskland, Ejerandel

80%, Nom. kapital EUR 1.000, Bogført værdi

kr. 1.922.668.

Wilanów Holding ApS, Hellerup, Ejerandel 12,14%, Nom.

kapital kr. 2.000.000, Bogført værdi kr. 1.

Kapitalandele i tilknyttede virskomheder

(udlandske)

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 3.585.342 4.472.480

Tilgang i årets løb 0 7.358

Afgang i årets løb 0 -894.496

Anskaffelsessum ultimo 3.585.342 3.585.342

Op- og nedskrivning til indre værdi

Op- og nedskrivning til indre værdi primo 9.775.240 8.389.233

Årets opskrivning til indre værdi 5.145.878 3.063.854

Årets nedskrivning til indre værdi -615.165 -1.677.847

Op- og nedskrivninger til indre værdi ultimo 14.305.953 9.775.240

Op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger primo 2.927.847 668.917

Årets opskrivninger 2.521.731 2.392.713

Årets nedskrivninger -1.167.047 -133.783

Op- og nedskrivninger ultimo 4.282.531 2.927.847

Bogført værdi ultimo 22.173.826 16.288.429

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.465.158 0

Kapitalandele i associerede virksomheder (danske)

Anskaffelsessum primo 16.111.719 16.111.719

Anskaffelsessum ultimo 16.111.719 16.111.719

Op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivning primo -16.111.718 -16.111.718

Op- og nedskrivning ultimo -16.111.718 -16.111.718

Bogført værdi ultimo 1 1
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Noter

2015 2014

4. EGENKAPITAL

Anpartskapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller

multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige

rettigheder.

2015 2014

5. Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat -1.448 27.113

Udskudt skat på reserver for dagsværdi på

investeringsaktive -345.856 -819.180

-347.304 -792.067

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 35.547 35.547

Andre værdipapirer og kapitalandele

Anskaffelsessum primo 296.807 296.807

Anskaffelsessum ultimo 296.807 296.807

Op- og nedskrivninger til indre værdi

Op- og nedskrivninger til indre værdi primo 91.376 40.051

Årets opskrivning til indre værdi 18.411 51.325

Op- og nedskrivning til indre værdi ultimo 109.787 91.376

Bogført værdi ultimo 406.594 388.183

Andre tilgodehavender 114.128 95.142

Reserve

Reserve dags-  

indre værdi

Selskabs- værdis invest Overført

kapital metode aktiver resultat I alt

Saldo primo 8.375.000 9.775.240 3.343.597 -13.289.742 8.204.095

Årets resultat 0 0 0 5.012.490 5.012.490

Reserver 0 4.530.713 -1.871.871 0 2.658.842

Bogført værdi ultimo 8.375.000 14.305.953 1.471.726 -8.277.252 15.875.427
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Noter

2015 2014

6. Anden gæld

Lån fra ledelse, kapitalejer 7.431.122 7.430.444

7.431.122 7.430.444

Lånet forfalder først efter 5 år.

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8. Eventualforpligtelser

9. Ejerforhold

Til sikkerhed for bankmellemværende er andre værdpapirer og kapitalandele med en

bogført værdi på kr. 388.183 håndpantsat, samt er der udstedt ejerpantebrev på kr.

4.800.000 med pant i selskabets ejendom med en bogført værdi på kr. 4.295.000.

Selskabet har påtaget sig leasingforpligtelser på max. kr. 20.000. Leasingaftalen udløber i

år 2016.

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover

sædvanlige forretningsmæssige.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og/eller andre eventuealforpligtelser ud

over det, der er oplyste i årsregnskabet.

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens §50:

Flemming Haugaard Kristensen.
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