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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for NH 
Itvision ApS.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.
 
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Viborg, den 13-12-2018

Direktion

Niels Heuer
Adm. direktør

Bestyrelse

Niels Heuer Rikke Heuer Niels  Langeland
Adm. direktør
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Til den daglige ledelse i NH Itvision ApS
 
Vi har opstillet årsregnskabet for NH Itvision ApS for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 på grundlag af 
selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske 
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og 
fornøden omhu.
 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af 
årsregnskabet, er Deres ansvar.
 
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 
opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 

Skørping, den 13-12-2018

ONreVISION registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33043163

Jette Nielsen
Registreret revisor
mne16813
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Virksomheden NH Itvision ApS
Bøgevænget 1 
Hald Ege
8800 Viborg

CVR-nr. 10022460
Stiftelsesdato 04-03-2000
Hjemsted Viborg
Regnskabsår 01-07-2017 - 30-06-2018

Bestyrelse Niels Heuer, Adm. direktør
Rikke Heuer
Niels  Langeland

Direktion Niels Heuer, Adm. direktør



NH Itvision ApS

Anvendt regnskabspraksis

- 6 -

 
 
Regnskabsklasse
Årsrapporten for NH Itvision ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i 
årsregnskabslovens § 32.
 
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og 
operationelle leasingomkostninger.
 
Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering 
af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra 
andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af 
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat 
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske 
datterselskaber.
 
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses 
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra 
virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
 
Balancen
 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den 
forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for 
koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den 
negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover 
indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække 
underbalancen.
 
Andre finansielle anlægsaktiver
Unoterede aktier indregnes til dagsværdi, som opgøres på baggrund af en tilbagediskontering af de fremtidige 
pengestrømme. Der er anvendt et budget, som dækker 2 år, en fremskrivning på yderligere 3 år, samt en 
terminalperiode. Der er anvendt en diskonteringsfaktor, som er opgjort som et vægtet afkastkrav på 8 %.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller 
afvikling af forpligtelsen. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
 
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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Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte 
eller fastsat i vedtægterne.
 
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, 
som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
 
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne 
provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret 
kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, 
beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden 
foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte 
acontoskatter.
 
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Note
2017/18

kr. 
2016/17

kr. 

Bruttofortjeneste/-tab -138.719 -207.572

Driftsresultat -138.719 -207.572

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og 
associerede virksomheder 10.000 702.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og 
tilgodehavender, der er anlægsaktiver -45.141 354.275
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede 
virksomheder 117.139 115.599
Andre finansielle indtægter 12.000 12.000
Finansielle omkostninger -15.279 -33.887
Resultat før skat -60.000 942.415

Skat af årets resultat -1.000 -176.000
Årets resultat -61.000 766.415

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 200.000
Overført resultat -161.000 566.415
Resultatdisponering -61.000 766.415
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1 2.440.000 2.403.000
Kapitalandele i associerede virksomheder 1 3.233.000 3.260.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 1.337.834
Finansielle anlægsaktiver 5.673.000 7.000.834

Anlægsaktiver 5.673.000 7.000.834

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6.595.574 5.749.641
Udskudte skatteaktiver 846.000 847.000
Andre tilgodehavender 763.350 1.035.868
Tilgodehavender 8.204.924 7.632.509

Likvide beholdninger 3.251 43.050

Omsætningsaktiver 8.208.175 7.675.559

Aktiver 13.881.175 14.676.393
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 2 125.000 125.000
Overført resultat 3 13.091.257 13.252.257
Udbytte for regnskabsåret 100.000 200.000
Egenkapital 13.316.257 13.577.257

Gæld til banker 0 876.753
Langfristede gældsforpligtelser 0 876.753

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 5.000
Gæld til tilknyttede virksomheder 306.677 0
Selskabsskat 245.570 217.383
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 2.671 0
Kortfristede gældsforpligtelser 564.918 222.383

Gældsforpligtelser 564.918 1.099.136

Passiver 13.881.175 14.676.393

Eventualforpligtelser 4
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 5
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og 
økonomiske forhold 6
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1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat
NH2 ApS Viborg 100,00 2.440.000 37.561

2.440.000 37.561

Associerede virksomheder
Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat
IT Vision Aps Viborg 50,00 855.000 66.292
KNH Invest A/S Viborg 50,00 2.057.000 -134.686
Dit Leasing ApS Viborg 50,00 321.000 41.841

3.233.000 -26.553

2. Virksomhedskapital
Saldo primo 125.000 125.000
Saldo ultimo 125.000 125.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Overført resultat
Saldo primo 13.152.257 12.485.842
Årets tilgang -61.000 766.415
Saldo ultimo 13.091.257 13.252.257

4. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører 
sambeskatningen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er afgivet selvskyldnerkaution til Danske Bank på 5.000.000 kr. med sikkerhed i bankindesteånde og 
værdipapirer.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution til Jyske Bank for NH2 ApS' mellemværende med Jyske Bank.

6. Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive 
investeringsvirksomhed og konsulentvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.


