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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Mogens Olesen 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 2015 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

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

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, den 6. juni 2016

Direktion

Mogens M. Olesen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Mogens Olesen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mogens Olesen ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 årsregnska-

bet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven

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

vitet, 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 ik-

ke 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, hvor-

vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 6. juni 2016

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Jens Nørgaard
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Mogens Olesen ApS

Hæsumvej 7

9530 Støvring

CVR-nr.: 16 50 43 43

Stiftet: 1. februar 1992

Hjemsted: Støvring

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Mogens M. Olesen

Revisor Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hasseris Bymidte 6

9000 Aalborg

Bankforbindelse Jutlander Bank

Modervirksomhed Mogens Olesen ApS

Dattervirksomheder Bisgaard Bolig ApS, Støvring

Strandvejens Enteprise ApS, Haverslev
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af investering i dattervirksomhed, udlån, aktier og

værdipapirer. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-

nansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mogens Olesen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-

ser for en klasse B-virksomhed. 

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 værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under 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 selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og

urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og forpligtelser samt rentetillæg og rente-

godtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der ved-

rører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resul-

tat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

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

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske til-

knyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge

heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-

tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomhe-

der med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende det-

te underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-

opgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhe-

dens regnskabsmæssige indre værdi.  Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med

fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventu-

elt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative

indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige ne-

gative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtel-

ser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomhe-

ders underbalance.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris eller værdien på balancedagen. Er nettoreali-

sationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der

måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som

ikke er børsnoterede, måles til værdien på balancedagen eller anskaffelsessummen.

Tilgodehavender

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

ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået ud-

bytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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 acon-

toskatter.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Mogens Olesen ApS som administrationsselskab solidarisk og ube-

grænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter

opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabs-

skat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2015 2014
Note kr. t.kr.

Bruttofortjeneste 674.160 -57

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -10.682 0

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 192.463 -199

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 23

Andre finansielle indtægter 851.782 1.477

Nedskrivning af finansielle aktiver -242.237 -406

Øvrige finansielle omkostninger -84.561 -134

Resultat før skat 1.380.925 704

1 Skat af årets resultat -150.221 -246

Årets resultat 1.230.704 458

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 101.200 0

Overføres til overført resultat 1.129.504 458

Disponeret i alt 1.230.704 458
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Balance 31. december

Aktiver

2015 2014
Note kr. t.kr.

Anlægsaktiver

2 Grunde og bygninger 1.501.609 1.069

Materielle anlægsaktiver i alt 1.501.609 1.069

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 819 43

Andre værdipapirer og kapitalandele 3.803.558 7.035

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.804.377 7.078

Anlægsaktiver i alt 5.305.986 8.147

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.000 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 725.022 354

Andre tilgodehavender 2.493.042 272

Tilgodehavender i alt 3.221.064 626

Likvide beholdninger 170.627 0

Omsætningsaktiver i alt 3.391.691 626

Aktiver i alt 8.697.677 8.773
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Balance 31. december

Passiver

2015 2014
Note kr. t.kr.

Egenkapital

3 Anpartskapital 200.000 200

4 Overført resultat 6.387.664 5.259

5 Foreslået udbytte for regnskabsåret 101.200 0

Egenkapital i alt 6.688.864 5.459

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 0 1

Hensatte forpligtelser i alt 0 1

Gældsforpligtelser

6 Gæld til realkreditinstitutter 844.359 490

Langfristede gældsforpligtelser i alt 844.359 490

Kortfristet del af langfristet gæld 39.000 8

Gæld til pengeinstitutter 229.309 2.050

Leverandører af varer og tjenesteydelser 63.048 33

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.999 3

Selskabsskat 382.112 229

Anden gæld 446.986 500

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.164.454 2.823

Gældsforpligtelser i alt 2.008.813 3.313

Passiver i alt 8.697.677 8.773

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Eventualposter
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Noter

2015 2014
kr. t.kr.

1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat moder 150.771 243

Regulering af udskudt skat -550 1

Regulering af tidligere års skat 0 2

150.221 246

2. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

kr.

Kostpris primo 1.069.436

Tilgang 442.855

Kostpris ultimo 1.512.291

Årets afskrivninger 10.682

Af- og nedskrivninger ultimo 10.682

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.501.609

31/12 2015 31/12 2014
kr. t.kr.

3. Anpartskapital

Anpartskapital primo 200.000 200

200.000 200

4. Overført resultat

Overført resultat primo 5.258.160 4.801

Årets overførte overskud eller underskud 1.129.504 458

6.387.664 5.259
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Noter

31/12 2015 31/12 2014
kr. t.kr.

5. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte for regnskabsåret 101.200 0

101.200 0

6. Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i alt 883.359 498

Heraf forfalder inden for 1 år -39.000 -8

844.359 490

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 680.000 435.000

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet ejerpantebrev t.kr. 10 i ejendom for forpligtelser over for ejerforening.

Ejerpantebrev nominelt t.kr. 250 i ejendom er deponeret til sikkerhed for engagement med

Jutlander Bank A/S. 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 883 , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis

regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør t.kr. 1.502.

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der er udover nedenstående ikke nogen eventualforpligtelser mv.

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og soli-

darisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle

forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
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