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Ledelsespåtegning

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

2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 24. april 2018

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 2017

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

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 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, fag-

lig 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 års-

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 24. april 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Greve Jensen

statsautoriseret revisor

mne32199
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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

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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Ledelsesberetning

Årsrapporten for Niels H. Graversen ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-

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

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive rådgivnings-, handels- og investeringsvirksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på DKK 1.001.438, og selskabets balance pr. 31.

december 2017 udviser en egenkapital på DKK 12.168.633.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017

DKK

2016

DKK

Nettoomsætning 41.559 43.417

Andre eksterne omkostninger -124.989 -101.368

Bruttoresultat -83.430 -57.951

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -31.400 -24.983

Resultat før finansielle poster -114.830 -82.934

Finansielle indtægter 1 1.143.441 1.072.212

Finansielle omkostninger 2 0 -4.773

Resultat før skat 1.028.611 984.505

Skat af årets resultat 3 -27.173 -32.350

Årets resultat 1.001.438 952.155

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat 1.001.438 952.155

1.001.438 952.155
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Balance 31. december

Note 2017

DKK

2016

DKK

Aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 68.617 100.017

Materielle anlægsaktiver 4 68.617 100.017

Andre værdipapirer og kapitalandele 10.738.879 10.825.434

Finansielle anlægsaktiver 5 10.738.879 10.825.434

Anlægsaktiver 10.807.496 10.925.451

Andre tilgodehavender 42.210 52.787

Selskabsskat 31.179 28.693

Tilgodehavender 73.389 81.480

Likvide beholdninger 1.335.209 207.264

Omsætningsaktiver 1.408.598 288.744

Aktiver 12.216.094 11.214.195

Passiver  

Anpartskapital 200.000 200.000

Overført resultat 11.968.633 10.967.195

Egenkapital 6 12.168.633 11.167.195

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 7.500 7.500

Anden gæld 39.961 39.500

Kortfristet gæld 47.461 47.000

Gældsforpligtelser 47.461 47.000

Passiver 12.216.094 11.214.195

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 7

Anvendt regnskabspraksis 8
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Noter til årsregnskabet

2017

DKK

2016

DKK

1 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 1.143.441 1.072.212

1.143.441 1.072.212

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 0 4.773

0 4.773

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0

Regulering af skat vedrørende tidligere år 27.173 32.350

27.173 32.350

4 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. januar 228.403

Kostpris 31. december 228.403

Ned- og afskrivninger 1. januar 128.386

Årets afskrivninger 31.400

Ned- og afskrivninger 31. december 159.786

Regnskabsmæssig værdi 31. december 68.617
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Noter til årsregnskabet

5 Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele

DKK

Kostpris 1. januar 9.996.881

Tilgang i årets løb 6.240.876

Afgang i årets løb -7.053.019

Kostpris 31. december 9.184.738

Opskrivninger 1. januar 828.553

Årets opskrivninger 778.875

Tilbageførte opskrivninger på afhændede aktiver -53.287

Opskrivninger 31. december 1.554.141

Regnskabsmæssig værdi 31. december 10.738.879

6 Egenkapital

Anpartskapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 200.000 10.967.195 11.167.195

Årets resultat 0 1.001.438 1.001.438

Egenkapital 31. december 200.000 11.968.633 12.168.633

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.

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Koncernens selska-

ber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle

senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Niels H. Graversen ApS for 2017 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 2017 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 forpligtelser

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 anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt kursregulering på værdipapirer.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

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

relsen 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.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

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

11


