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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2015 for Niels H. Graversen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at

undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 11. maj 2016

Direktion

Niels H. Graversen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Niels H. Graversen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Niels H. Graversen ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015

på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysning-

er.

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, objektivi-

tet, 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, hvor-

vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 11. maj 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Greve Jensen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Niels H. Graversen ApS

Egebjergvej 20

8220 Brabrand

CVR-nr.: 16 60 31 98

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Aarhus

Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive rådgivnings-, handels- og

investeringsvirksomhed.

Direktion Niels H. Graversen

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken

Jens Chr. Skous Vej 1

8000 Aarhus C

Pengeinstitut Danske Bank

Kannikegade 4-6

8100 Aarhus C
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015

DKK

2014

DKK

Nettoomsætning 70.774 132.342

Andre eksterne omkostninger -78.070 -68.007

Bruttoresultat -7.296 64.335

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -30.281 -117.481

Resultat før finansielle poster -37.577 -53.146

Finansielle indtægter 1 180.110 1.223.659

Finansielle omkostninger 2 -411.160 0

Resultat før skat -268.627 1.170.513

Skat af årets resultat 3 6.142 48.291

Årets resultat -262.485 1.218.804

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte 0 0

Overført resultat -262.485 1.218.804

-262.485 1.218.804
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015

DKK

2014

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48.000 78.281

Materielle anlægsaktiver 4 48.000 78.281

Andre værdipapirer og kapitalandele 9.994.826 9.641.681

Finansielle anlægsaktiver 5 9.994.826 9.641.681

Anlægsaktiver 10.042.826 9.719.962

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.164 0

Andre tilgodehavender 13.765 311.763

Selskabsskat 85.978 57.822

Tilgodehavender 113.907 369.585

Likvide beholdninger 99.465 440.626

Omsætningsaktiver 213.372 810.211

Aktiver 10.256.198 10.530.173
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2015

DKK

2014

DKK

Anpartskapital 200.000 200.000

Overført resultat 10.015.040 10.277.525

Egenkapital 6 10.215.040 10.477.525

Anden gæld 41.158 52.648

Kortfristet gæld 41.158 52.648

Gældsforpligtelser 41.158 52.648

Passiver 10.256.198 10.530.173
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Noter til årsregnskabet

2015

DKK

2014

DKK

1 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 180.110 1.223.659

180.110 1.223.659

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 411.160 0

411.160 0

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0

Regulering af skat vedrørende tidligere år -6.142 -48.291

-6.142 -48.291

4 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. januar 587.403

Afgang i årets løb -436.000

Kostpris 31. december 151.403

Ned- og afskrivninger 1. januar 509.122

Årets afskrivninger 30.281

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -436.000

Ned- og afskrivninger 31. december 103.403

Regnskabsmæssig værdi 31. december 48.000
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Noter til årsregnskabet

5 Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele

DKK

Kostpris 1. januar 9.298.320

Tilgang i årets løb 8.603.241

Afgang i årets løb -7.838.935

Kostpris 31. december 10.062.626

Opskrivninger 1. januar 343.360

Årets opskrivninger -343.360

Opskrivninger 31. december 0

Årets nedskrivninger 67.800

Nedskrivninger 31. december 67.800

Regnskabsmæssig værdi 31. december 9.994.826

6 Egenkapital

Anpartskapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 200.000 10.277.525 10.477.525

Årets resultat 0 -262.485 -262.485

Egenkapital 31. december 200.000 10.015.040 10.215.040

Selskabskapitalen består af 20 anparter à nominelt DKK 10.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Niels H. Graversen ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger i forbindelse med selskabets drift..

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt kursregulering på værdipapirer.
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Regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og ak-

tier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede

salgskurs.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsvær-

di.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 
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Regnskabspraksis

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-

nansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gælds forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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