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Ledelsespåtegning
Vi har aflagt dette årsregnskab for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016.                 
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med krav i lovgivning, regnskabsstandarder, vedtægter og aftaler.  
              
Årsregnskabet giver et retvisendede billede af selskabets økonomiske situation, dets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultatet.                 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.                
 

, den  Viborg 14/12/2016

 Direktion

 Niels Heuer

 Bestyrelse

 Rikke Heuer  Niels Langeland

 Niels Heuer

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 Selskabet har fravalgt revision.
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
 Til den daglige ledelse i selskabet NH ITVISION ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for selskabet NH ITVISION ApS for regnskabsåret 1/7 2015 - 30/6 2016 på
grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle
oplysninger, ISRS 4410. 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at
udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt
relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden
omhu. 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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 14/12/2016

Jette Nielsen
registreret revisor
ONreVISION registreret revisionsanpartsselskab
CVR: 33043163
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Generelt
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                 
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.                 
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.                 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgåes årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.                
 
Resultatopgørelse
Andre eksterne omkostninger                 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til dispribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer m.v.                 
Finansielle poster                 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.                 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt
tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.                 
Skat af årets resultat                 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.  
             
 
Balance
Finansielle anlægsaktiver                 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til indre værdi. I tilfælde, hvor indre værdi
overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives denne til lavere værdi.                 
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.                 
Tilgodehavender                 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.                 
Udbytte                 
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.                 
Skyldig skat og udskudt skat                 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acpntoskatter.                 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.                 
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. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
22%.                 
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Gældsforpligtelser                 
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måkes de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelse over låneperioden.          
      
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samnt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.                 
Omregning af fremmed valuta                 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencen, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.                
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Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ........................................................ -1.118.949 -1.599.333

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -1.118.949 -1.599.333

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver  ........................................... 

55.372 809.275

Andre finansielle indtægter  ........................................................... 180.379 190.495
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -749.888 -66.681

Ordinært resultat før skat  .......................................................... -1.633.086 -666.244

Skat af årets resultat  ....................................................................... 273.000 272.000

Årets resultat  ................................................................................ -1.360.086 -394.244

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  .......................... 250.000 300.000
Overført resultat  ............................................................................. -1.610.086 -694.244

I alt  ................................................................................................ -1.360.086 -394.244
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Balance 30. juni 2016
Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  .................................... 1.763.000 2.591.000
Kapitalandele i associerede virksomheder  ................................... 3.198.000 2.914.000
Andre værdipapirer og kapitalandele  ........................................... 1.397.625 4.414.146

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 6.358.625 9.919.146

Anlægsaktiver i alt  ..................................................................... 6.358.625 9.919.146

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ........................... 349.441 995.099
Tilgodehavender hos associerede virksomheder  .......................... 5.513.347 7.073.398
Tilgodehavende skat  ..................................................................... 1.023.000 750.000
Andre tilgodehavender  ................................................................. 897.197 898.350

Tilgodehavender i alt  ................................................................. 7.782.985 9.716.847

Likvide beholdninger  ................................................................... 27.077 6.393

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 7.810.062 9.723.240

Aktiver i alt  ................................................................................. 14.168.687 19.642.386
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Balance 30. juni 2016
Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................. 125.000 125.000
Overført resultat  ........................................................................... 12.685.842 16.295.928
Forslag til udbytte  ........................................................................ 250.000 300.000

Egenkapital i alt  ......................................................................... 13.060.842 16.720.928

Gæld til banker  ............................................................................. 888.727 2.690.952

Langfristede gældsforpligtelser i alt  ......................................... 888.727 2.690.952

Skyldig selskabsskat  .................................................................... 219.118 230.506

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ......................................... 219.118 230.506

Gældsforpligtelser i alt  .............................................................. 1.107.845 2.921.458

Passiver i alt  ................................................................................ 14.168.687 19.642.386
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Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der har ikke været nogle ansatte i regnskabsåret.


