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Ledelsesberetning 

Hovedaktiviteter 
Selskabets væsentligste aktivitet er formueadministration eller -forvaltning. 

Usædvanlige forhold 
Der er ingen usædvanlige forhold. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Året resultat udgør kr. 	178.225 
Egenkapitalen udgør kr. 	862.883 

Årets resultat anses som tilfredsstillende. 

Begivenheder efter regnskabets årsafslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 

Ledelsen har benyttet sig af muligheden for, at fravælge revisionen af årsregnskabet, idet det er 
ledelsens opfattelse at kriterierne herfor er opfyldt. 
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Ledelsespåtegning 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for I januar 2015 - 3 I. december 
2015 for Jørgen Heglund Holding ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I. 
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Ledelsen har benyttet sig af muligheden for, at fravælge revisionen af årsregnskabet, idet det er 
ledelsens opfattelse at kriterierne herfor er opfyldt. 

Køge, den 20. januar 2016 

I direktionen:  

Jørgen Heglund 
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 

Assistanceerklæring til kapitalejeren i Jørgen Heglund Holding ApS 

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Jørgen Heglund Holding ApS på grundlag af 
oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2015 for Jørgen 
Heglund Holding ApS, resultatopgørelse for regnskabsåret I. januar 2015 - 31. december 2015 samt 
anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international 
standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med 
udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
klasse B. 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 
opstilling 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. 

Karlslunde, den 20. januar 2016 

Vilstad revision og regnskabsservice, 
registreret revisionsanpartsselskab 

registreret revisor (CMA), FDR 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Jørgen Heglund Holding ApS er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Ved aflæggelsen afårsrapporten anvendes følgende regnskabspraksis. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 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 finansielle ulemper 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 tager hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Indtægtskriterier 
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets 
udløb. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 

Selskabsskat 
Skatten er udgiftsført med 23,5% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie 
indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger. 

Eventuelle reguleringer vedrørende tidligere års skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
som kan henføres til årets resultat og eventuelt direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

Værdipapirer 
Børsnoterede værdipapirer er optaget til markedskursen pr. statustidspunktet. 

Tilgodehavender 
Måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab på grundlag 
af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

Tilgodehavende/skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser/-tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for eventuelle reguleringer i skatten af tidligere års indkomst samt 
for betalte acontoskatter. 

Gældsforpligtelser 
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens 
pålydende værdi. 
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Resultatopgørelse for 1. januar 2015 - 31. december 2015 

Spec. 	 Note 
	

2014 

Omkostninger: 
I 	Andre eksterne omkostninger ................................ 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ....... 

2 	Finansielle indtægter ............................................. 
3 	Finansielle omkostninger ....................................... 

RESULTAT FØR SKAT ...................................... 

Skat af årets resultat ............................................... 

ÅRETS RESULTAT ............................................. 

-11.567 -13.514 

-11.567 -13.514 

2 	247.269 207.477 
3 	 -2.087 -673 

233.615 193.290 

4 	55.390 47.505 

178.225 145.785 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING: 

Udbytte.................................................................................... 	70.000 	60.000 
Overført resultat ...................................................................... 

	

178.225 	145.785 
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Balance pr. 31. december 2015 

r. 	v i'i 
Spec. 	 Note 	 31/12 2014 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER: 

4 	Værdipapirer ............................................................... 583.490 	227.260 

ANLÆGSAKTIVER I ALT ....................................... 583.490 	227.260 

Tilgodehavender: 
Tilgodehavende skat ................................................... 2.018 	1.790 

5 	Likvide beholdninger i alt .......................................... 340.084 	570.676 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 	 342.102 	572.466 

AKTIVER I ALT .................... 	 925.592 	799.726 
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Balance pr. 31. december 2015 

PASSIVER 
Spec. 	 Note 

EGENKAPITAL: 

Selskabskapital ...........................................................5 
Overført resultat .......................................................... 
Foreslået udbytte for regnskabsåret ............................ 

EGENKAPITAL I ALT .............................................6 

GÆLDSFORPLIGTELSER: 

Kortfristede gældsforpligtelser: 
Selskabsskat................................................................ 

6 	Anden gæld ................................................................. 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ............................ 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................ 

31/12 2014 

	

125.000 	125.000 

	

667.883 	559.658 

	

862.883 	744.658 

53.390 
9.319 

46.505 
8.563 

62.709 55.068 

62.709 55.068 

PASSIVER I ALT ...................................................... 	 925.592 	799.726 

Eventualposter mv . ..................................................... 	Ingen 
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ........................Ingen 
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Noter 

I 	Personaleomkostninger 

Selskabet har i året udelukkende beskæftiget en ulønnet direktion. 

2 	Finansielle indtægter 

Afkast og værdiregulering, værdipapirer 
Renteindtægter i øvrigt ..................................................................... 

247.269 

2014 

207.477 

Finansielle indtægter i alt .................................................................247.269 	207.477 

3 	Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt ............................................................... 2.087 	673 

Finansielle omkostninger i alt .......................................................... 2.087 	673 

4 Skat 

Selskabsskat ...................................................................................... 55.390 	47.505 

Skat af årets resultat 	.......................................................................... 55.390 47.505 

5 	Selskabskapital 3 1/12 2014 

Selskabskapital 	.................................................................................. 125.000 125.000 

Der har ikke været kapitalforhøjelse - eller nedsættelse i året eller de tidligere 5 år. 

(Primo) Forslag til årets (Ultimo) 

6 	Egenkapitalopgorelse i/I 2015 resultatford. 31/12 2015 

Selskabskapital 	..................................................... 125.000 - 125.000 
Overført resultat ................................................... 559.658 108.225 667.883 
Forslag til udbytte for regnskabsåret 60.000 10.000 70.000 

744.658 118.225 862.883 
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