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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Mansard Holding 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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 11. maj 2016

Direktion

Niels Jørn Jensen
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til anpartshaveren i Mansard Holding ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mansard Holding ApS for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance

og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i

overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske

revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og

udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet

og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikker-

hed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sel-

skabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets akti-

viteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 11. maj 2016

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jesper Birn
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Mansard Holding ApS

Stationsgade 18

8240 Risskov

CVR-nr.: 29 83 79 02

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Niels Jørn Jensen

Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Olof Palmes Allé 25 A, 1.

8200 Aarhus N

Associeret virksomhed Modtryk ApS, Aarhus, Danmark
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mansard Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for en klasse B-virksomhed. 

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle an-

lægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavan-

cer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet de-

klareres.

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. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostpri-

sen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)

på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

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

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

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 ind-

komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i

det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

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 afvikling 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. Selskabsskatteprocenten vil i

perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte

skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil

medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes

udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Note 2015 2014

Bruttotab -20.196 -40.938

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.904.000 1.400.000

Andre finansielle indtægter 851.311 2.094.120

Andre finansielle omkostninger -63.694 -55.233

Resultat før skat 2.671.421 3.397.949

Skat af årets resultat -179.728 -489.510

Årets resultat 2.491.693 2.908.439

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 2.000.000 2.000.000

Overføres til overført resultat 491.693 908.439

Disponeret i alt 2.491.693 2.908.439
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 0 3.107.785

Materielle anlægsaktiver i alt 0 3.107.785

3 Kapitalandele i associerede virksomheder 22.400 22.400

Finansielle anlægsaktiver i alt 22.400 22.400

Anlægsaktiver i alt 22.400 3.130.185

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende selskabsskat 341.119 165.467

Andre tilgodehavender 530.016 452.263

Tilgodehavender i alt 871.135 617.730

Andre værdipapirer og kapitalandele 29.560.545 27.567.703

Værdipapirer i alt 29.560.545 27.567.703

Likvide beholdninger 5.270.468 3.483.593

Omsætningsaktiver i alt 35.702.148 31.669.026

Aktiver i alt 35.724.548 34.799.211
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

4 Anpartskapital 125.000 125.000

5 Overført resultat 32.498.904 32.007.211

6 Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000.000 2.000.000

Egenkapital i alt 34.623.904 34.132.211

Gældsforpligtelser

Anden gæld 1.100.644 667.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.100.644 667.000

Gældsforpligtelser i alt 1.100.644 667.000

Passiver i alt 35.724.548 34.799.211
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Noter

2015 2014

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at besidde kapitalandele og investering af

likvide midler.

2. Grunde og bygninger

Kostpris primo 3.107.785 3.107.785

Afgang i årets løb -3.107.785 0

Kostpris ultimo 0 3.107.785

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 3.107.785

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris primo 22.400 32.000

Afgang i årets løb 0 -9.600

Kostpris ultimo 22.400 22.400

Regnskabsmæssig værdi ultimo 22.400 22.400

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

Ejerandel Egenkapital Årets resultat

Regnskabs-
mæssig værdi

hos Mansard
Holding ApS

Modtryk ApS, Aarhus, Danmark 22,4 % 48.059.488 17.568.673 22.400

4. Anpartskapital

Anpartskapital primo 125.000 125.000

125.000 125.000

5. Overført resultat

Overført resultat primo 32.007.211 31.098.772

Årets overførte overskud eller underskud 491.693 908.439

32.498.904 32.007.211

Mansard Holding ApS · Årsrapport for 2015 11



Noter

31/12 2015 31/12 2014

6. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte primo 2.000.000 2.000.000

Udloddet udbytte -2.000.000 -2.000.000

Udbytte for regnskabsåret 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000
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