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Side 1 

LEDELSESPÅTEGNING 

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

december 2016 for Søren Daugbjerg Holding ApS. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs- 

året 1. januar-31. december 2016. 

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

ningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Frederiksberg, den 16. maj 2017 

Direktionen: 

m arro« 
Søren Daugbjerg 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
Til kapitalejerne i Søren Daugbj erg Holding ApS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Søren Daugbjerg Holding ApS for regnskabsåret l. januar — 31. de- 
cember 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års- 
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. 
januar — 3 l. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder 0m revision og de yderli- 
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre- 
vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaürængige 
af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel- 
ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække- 
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

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 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn- 
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin- 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi- 
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin- 
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

o Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo- 
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam- 
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

INDEPENDENT MEMBER FIRM 0F DFK INTERNATIONAL



BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S 

Side 3 

o Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud- 
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud- 
trykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

o Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

o Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprinoippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selska- 
bets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 

vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så- 
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti- 
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

o Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no- 
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe- 
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen- 
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hellerup, den 16. maj 2017 

BHA Statsautoriseret Revision A/S 
CVR. nr. 18 96 79 01 

art' 

statsaut 's ret revisor 
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SELSKABSOPLYSNINGER 

Selskab: Søren Daugbj erg Holding ApS 
Hattensens Allé 21 

2000 Frederiksberg 

CVRnr.3159 20 38 

Hj emstedskommune: Frederiksberg 

Direktion: Søren Daugbj erg 

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S 
Tuborgvej 32

i 

DK-290O Hellerup 
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LEDELSESBERETNING 

Aktivitet 

Selskabets aktivitet er at eje arkitektvirlçsomheder og anden i forbindelse hermed stående virksom- 

hed. 

Udvikling i regnskabsåret 

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende. Der forventes et positivt 

resultat for det kommende regnskabsår. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Det er direktionens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets 

udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Årsrapporten for Søren Daugbjerg Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B Virksomhed med tilvalg af enkelte regler 
fra klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Generelt 0m indregning 0g måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule- 

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og 

nedskrivninger i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at ñemtidige økonomiske fordele vil tililyde 
selskabet og aktivets Værdi kan værdiansættes pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og 
forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt. 

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 

værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter. 

RESULTATOPGØRELSEN 
Finansielle poster 

*1 "t Cl) 
›- ›- Ü CD ,...

. 

v- ›- ,CL 1-* 83 Finansielle indtægter inörholde 

Resultat af associerede Virksomheder 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders 

resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab. 

Selskabsskat 0g udskudt skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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. 

Udskudt skat værdiansættes efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- 
mæssi e o skattemæssi e værdier af aktiver o fo li elser. g g g å læ INDEPENDENT MEMBER RH D K INTERNATIONAL
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT 

BALANCEN 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i associerede virksomheder 
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af 

virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis 

med fradrag eller tillæg af urealiserede konceminterne avancer eller tab. 

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi Værdiansættes til DKK 0. 
Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underba- 
lance, indregnes en hensaettelse hertil. 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges ved over- 

skudsdisponeringen til en ”Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode” under egenka- 

pitalen. 

Gældsforpligtelser i øvrigt 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gaeldsforpligtelser 

samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle vaerdi. 
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RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. ianuar - 31. december 2016 

2016 2015 

_1$Qt_e kr. kr. 

Omsætning ....................................................................... .. 0 71.125 

Andre eksterne omkostninger ................................................. .. 11.833 8.969 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ......................... .. —11.833 62.156 

Resultat af kapitalandele i associeret Virksomheder .............. .. 1 4.909.205 1.860.375 

Finansielle udgifter ................................................................. .. 0 20.045 

Finansielle indtægter .............................................................. .. 126.577 69 

RESULTAT FØR SIQXT ....................................................... .. 5.023.949 1.902.555 

Skat af årets resultat ............................................................... .. 2 25.729 8.584 

ÅRETS RESULTAT .............................................................. .. 4.998.220 1.893.971 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Udbytte for regnskabsåret ...................................................... .. 320.000 101.200 

Udbytte ekstraordinært .......................................................... .. 0 0 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre Værdis metode... 4.909.205 1.860.375 

Overført resultat .................................................................... .. -23 0.985 -67.604 

4.998.220 1.893.971 
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BALANCE pr. 31.december 2016 

31/12 2016 31/12 2015 

AKTIVER kr. kr. 

Kapitalandele i associerede Virksomheder ............................ .. 1 6.221.753 4.437.548 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER .................................... .. 6.221.753 4.437.548 

ANLÆGSAKTIVER I ALT ................................................... .. 6.221.753 4.437.548 

VÆRDIPAPIRER ................................................................. .. 4.059.842 974.702 

LIKVIDE BEHOLDNINGER ................................................ .. 127.001 93.980 

OMSÆTNINGSAKTIVER .................................................... .. 4.186.843 1.068.682 

AKTIVER I ALT ................................................................. .. 10.408.596 5.506.230 
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BALANCE pr. 31.december 2016 

31/12 2016 31/12 2015 

Note kr. kr. 

PASSIVER 
Anpattskapital ........................................................................ .. 125.000 125.000 

Reserve for nettoopskrivning efter indre Værdis metode ....... .. 3.177.342 1.393.137 

Overført resultat ..................................................................... .. 6.760.092 3.866.077 

Forslået udbytte for regnskabsåret ......................................... .. 

A 

320.000 101.200 

EGENKAPITAL .................................................................... .. 3 10.382.434 5.485.414 

Selskabsskat .......................................................................... .. 21.787 6.161 

Anden gæld ............................................................................ .. 4.375 14.655 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER .................... .. 26.162 20.816 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ....................................... .. 26.162 20.816 

PASSIVER I ALT ............................................................... .. 10.408.596 5.506.230 
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NOTER 
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Note 1 - Kapitalandele i associeret Virksomhed 
Navn: 

VL Holding l ApS 

Anskaffelsessum 

Anskaffelsessum, primo .......................................................................... .. 

Afgang i året ............................................................................................ .. 
Anskaffelsessum, ultimo ......................................................................... .. 

Værdiregulering 

Værdireguleringer, primo ....................................................................... .. 

Årets resultat ........................................................................................... .. 

Udbytte ................................................................................................... 

Værdireguleringer, ultimo ...................................................................... .. 

REGNSKAB SMÆS SIG VÆRDI, ULTIMO .......................................... .. 

Hjemsted 

København 

Note 2 - Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat ............................................................................... .. 

Regulering af skat tidligere år ................................................................ .. 
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2016 2015 

kr. kr. 

Ej erandel Ej erandel 

25,00% 25,00% 

3.044.411 3.044.411 

0 0 

3.044.411 3.044.411 

1.393.137 1.782.762 

4.909.205 1.860.375 

-3.125.000 -2.250.000 

3.177.342 1.393.137 

6.221.753 4.437.548 

25.729 8.161 

0 423 

25.729 8.584
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NOTER 

Note 3 - E0, enkapital 
Anpartskapital: 

Anpartskapital ......................................................................................... .. 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode: 
Saldo primo ............................................................................................. .. 

Henlagt af årets resultat .......................................................................... .. 

Reduoeret Vedr. udbytte fra ass. virksomheder ...................................... .. 

Overført resultat: 

Saldo primo ............................................................................................. .. 

Årets resultat .......................................................................... „f ............... .. 

Udloddet udbytte associerede virksomheder ........................................... .. 

Udbytte for regnskabsåret: 

Saldo primo ................. ......................................................................... .. 

Udbetalt udbytte ..................................................................................... .. 

Foreslået udbytte for regnskabsåret ........................................................ .. 

EGENKAPITAL I ALT ...................................................................... .. 
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2016 2015 

kr. kr. 

125.000 125.000 

1.393.137 1.782.762 

4.909.205 1.860.375 

-3.125.000 -2.250.000 

3.177.342 1.393.137 

3.866.077 1.683.681 

-230.985 -67.604 

3.125.000 2.250.000 

6.760.092 3.866.077 

101.200 1.250.000 

-101.2OO -1.250.000 

320.000 101.200 

320.000 101.200 

10.382.434 5.485.414


