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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for NPO ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nimtofte, den 12. maj 2020

Direktion

Niels Peder Opstrup
Direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i NPO ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for NPO ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 oplysnin-

ger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregn-

skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorlo-

ven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet,

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. I overensstemmelse med revisorlovens § 16, stk. 4

skal vi oplyse, at vi ikke har været uafhængige ved opstilling af årsregnskabet.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

gen 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.

Risskov, den 12. maj 2020

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Søren Anthon Pedersen
statsautoriseret revisor
mne10154
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Selskabsoplysninger

Selskabet NPO ApS

Trent Jones Allé 1 C

8581 Nimtofte

E-mail: niels.opstrup@outlook.dk

CVR-nr.: 16 23 89 96

Regnskabsår: 1. januar 2019 - 31. december 2019

28. regnskabsår

Direktion Niels Peder Opstrup, Direktør

Revisor Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Voldbjergvej 16, 2. sal

8240 Risskov
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet at i al væsentlighed at yde rådgivning, herunder bestyrrelsesarbejde.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 539.881 mod 856.099 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

676.044 mod 244.722 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for NPO ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en

klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomhe-

der.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de 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 sel-

skabet, 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 forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen indeholder resultatandel fra DLA Piper Denmark.

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger

og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varmeregn-

skabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejen-

domme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris

og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi. 

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaf-

felsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen som en

forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber,

indregnes i resultatopgørelsen under ”omkostninger vedrørende investeringsejendomme”.

Investeringsejendomme har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset le-

vetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, afspej-

les i investeringsejendommens løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske af-

skrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten ”værdireguleringer af ejendomme”.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket

acontofaktureringer og forventede tab. 
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balanceda-

gen.

Pantebreve er indregnet til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod-

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti-

dig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl-

gende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 2018

Bruttofortjeneste 539.881 856.099

1 Personaleomkostninger -131.876 -192.998

Dagsværdiregulering vedrørende investeringsejendomme -107.200 -1.200

Driftsresultat 300.805 661.901

Andre finansielle indtægter 620.205 82.284

2 Øvrige finansielle omkostninger -24.064 -430.119

Resultat før skat 896.946 314.066

3 Skat af årets resultat -220.902 -69.344

Årets resultat 676.044 244.722

Forslag til resultatdisponering:

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 308.000 0

Overføres til overført resultat 368.044 244.722

Disponeret i alt 676.044 244.722
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

4 Investeringsejendomme 2.204.290 2.308.240

Materielle anlægsaktiver i alt 2.204.290 2.308.240

Anlægsaktiver i alt 2.204.290 2.308.240

Omsætningsaktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning 243.645 0

Tilgodehavende selskabsskat 0 47.754

Andre tilgodehavender 3.429 847.015

Periodeafgrænsningsposter 0 6.036

Tilgodehavender i alt 247.074 900.805

Andre værdipapirer 3.062.053 2.164.257

Værdipapirer i alt 3.062.053 2.164.257

Likvide beholdninger 178.965 0

Omsætningsaktiver i alt 3.488.092 3.065.062

Aktiver i alt 5.692.382 5.373.302
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Balance 31. december

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

5 Virksomhedskapital 125.000 125.000

6 Overført resultat 4.001.310 3.633.266

Egenkapital i alt 4.126.310 3.758.266

Gældsforpligtelser

7 Gæld til realkreditinstitutter 1.420.000 1.420.000

Deposita 22.500 22.500

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.442.500 1.442.500

Gæld til pengeinstitutter 0 143.023

Selskabsskat 102.017 0

Anden gæld 21.555 27.116

Periodeafgrænsningsposter 0 2.397

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 123.572 172.536

Gældsforpligtelser i alt 1.566.072 1.615.036

Passiver i alt 5.692.382 5.373.302

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2019 2018

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 126.864 188.863

Andre omkostninger til social sikring 5.012 4.135

131.876 192.998

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

2. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 24.064 430.119

24.064 430.119

3. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 220.902 69.344

220.902 69.344

4. Investeringsejendomme

Kostpris primo 2.609.440 695.130

Tilgang i årets løb 3.250 1.914.310

Kostpris ultimo 2.612.690 2.609.440

Regulering til dagsværdi primo -301.200 -300.000

Årets regulering til dagsværdi -107.200 -1.200

Regulering til dagsværdi ultimo -408.400 -301.200

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.204.290 2.308.240
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 125.000 125.000

125.000 125.000

6. Overført resultat

Overført resultat primo 3.633.266 3.388.544

Årets overførte overskud eller underskud 368.044 244.722

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 308.000 0

Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret -308.000 0

4.001.310 3.633.266

7. Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i alt 1.420.000 1.420.000

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 1.420.000 1.420.000

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.420 t.kr., er der givet pant i grunde og

bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 1.909 t.kr.
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