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Ejendomsselska bet
Valby Langgade 120-122 ApS

Selskabsoplysninger

Selskab

Ejendomsselskabet Valby Langgade t2O-122 ApS

Baunegårdsvej 4

2820 Gentofte

Hjemstedskommune

CVR-nummer:

Regnska bsperiode:

Gentofte

33 06 03 00
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Hovedakt¡v¡tet

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at købe, drive og sælge fast ejendom i Danmark.

D¡rekt¡on
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Ejendomsselskabet
Valby Langgade L20-t22 ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Ejendoms-

selskabet Valby Langgade 120-122 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

december 2015.

Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, 6. april 2016

Direktionen:

Thomas

INDEPENDENT MEMBER
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Ejendomsselskabet
Valby Langgade 120-122 ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Valby [anggade 120-122 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Valby Langgade 120-722 ApS for regnskabsåret 1. januar

2OI5 -3Ldecember 20t5,der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgprelse, balance og noter. Arsregn-

skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 på grundlag afvores revision. Vi har udført revisio-

nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifØlge dansk revisorlov-

givning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af

sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-

derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-

sige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

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

december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde,6. april2016

Dansk Revision Roskilde

Godkendt revis¡onsakt¡eselskab, CVR-nr. 14678093

d::"ÐGG¡4
Revision

reret

INDEPENDENT MEMBER



Ejendomsselskabet
Valby Langgade 120-122 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Ârsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv

rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt bel6b.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgØrelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

lndtægtskriterier

Lejeindtægter, der indregnes i resultatopgørelsen, indeholder alene indtægter ved udlejning af selskabets inve-

steringsejendom.

Bruttofort¡eneste

lndtægter fratrukket investeringsejendommens driftsomkostninger samt andre eksterne omkostninger er sam-

mendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre driftsindtægler og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets

hovedaktivitet.

5 {:">GGí
INDEPENDENT MEMBER



Ejendomsselskabet
Valby Langgade 120-122 ApS

Anvendt regnskabspraks¡s

lnvesteringsejendommens driftsomkostninger

lnvesteringsejendommens driftsomkostninger omfatter skatter og afgifter samt forsikringer, reparation oglø-

bende vedligeholdelse samt større vedligeholdelsesarbejder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgØrelsen

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

posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsb¡drag mellem de sambeskattede

virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skat-

temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld

fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

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

fatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er

klar til at blive taget i brug.

lnvesteringsejendommen måles ved første indregning til kostpris, der omfatter investeringsejendommens

købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

I nvesteri ngsejendom men må les efterfølgende til dagsværdi

Der er anvendt en afkastbaseret model til fastsættelse af investeringsejendommens dagsværdi. I diskonterings-

grundlaget indgår nettohuslejeindtægterne med fradrag af alle omkostninger der kan henføres til investerings-

ejendommens drift, herunder også en andel af fælles administrationsomkostninger.

Den anvendte diskonteringsfaktor er fastsat ud fra selskabets krav til forrentning af investeringsejendommen.
6 {r;-">GG¡ansk
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Ejendomsselska bet
Valby Langgade 720-122 ApS

Anvendt regnska bspraks¡s

Årets dagsværdiregulering foretages over resultatopgørelsen

Alle omkostninger der kan henføres til investeringsejendommens drift - med undtagelse af omkostninger ved

investeringsejendommens administration - er vist i resultatopgØrelsen og indgår iinvesteringsejendommens

d riftsresu ltat.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der.

Gældsforpligtelser

Gæld vedrørende investeringsejendommen er indregnet til dagsværdi. Årets dagsværdiregulering indregnes i

resu ltatopgørelsen.

Qvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skatte-

pligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-

sig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Ejendomsselskabet
Valby Langgade 120-122 ApS

Note Resultatopg6relse

20]-5

DKK

20L4

L.000 DKK

Perioden 1. januar - 31. december

Bruttofortjeneste

Dagsværdiregu leri ng af investeringsejendom

Resultat før finansielle poster

Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat

Resultatdisponering i alt

t.62t.436

4.000.000

t.477

-2

I
5.62L.436

-368.369

1.475

-449

5.253.067

-809.2t4

t.026

-160

4.443.853 866

4.443.853 866

4.443.853 866
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Ejendomsselskabet
Valby Langgade L20-L22 ApS

Note Balance

20!5

DKK

2014

1.000 DKK

2

Aktiver pr. 31. december

lnvesteringsejendom

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavende husleje og forbrug

Tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

3L.362.973 27.403

31.362.973 27.403

3'-.362.973 27.403

]-3.844 4L

t3.844 4t

t3.844 4t

3',.376.4t7 27.444
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Ejendomsselska bet
Valby Langgade 120-122 ApS

Note Balance

2015

DKK

2014

1.000 DKK

Passiver pr. 31. december

Virksom h edska pita I

Overført resultat

Egenkapital i alt

Hensættelser til udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter

Langf ristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter

Deposita mv.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til tilknyttede virksomheder

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

Passiver i alt

Hovedaktivitet

Eventualaktiver

Eventualforpligtelser

Kontra ktlige forpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

s00.000

5.451..452

500

L.008

3 5.951.452 1.508

3.0s0.237 2.092

3.OsO.237 2.O92

16.757.773 L7.374

4 L6.757.773 t7.374

576.263

890.896

20.625

4.123.777

5.794

57t

919

31

4.950

0

5.617.355 6.470

25.425.365 25.936

3t.376.817 27.444
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7
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9
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Ejendomsselska bet
Valby Langgade 120-L22 ApS

Noter

2015

DKK

20L4

1.000 DKK

I Finansielle omkostninger

Renter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger i alt

Saldo primo
Årets resultat

Egenkapital ultimo

Langfristede gældsforpligtelser

Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år

69.019
299.3s0

L34
3t4
449

2 lnvesteringsejendom

Der er anvendt en afkastbaseret model til fastsættelse af investeringsejendommens dagsværdi. I

diskonteringsgrundlaget indgår nettohuslejeindtægterne med fradrag af alle omkostninger der kan

henføres til investeringsejendommens drift, herunder direkte administrationsomkostninger. Den

anvendte afkastsats udgør 4,84%.Yed ændring i afkastsatsen vil værdien af investeringsejendom-
men blive ændret.

3 Egenkapital

368.369

Virksom-
hedskapi-

tal
1.000 DKK

s00
0

Overført
resu ltat

1.000 DKK

1.008
4.444

I alt

1.000 DKK

1.508

4.444

500 5.451 5.951

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf

4

L4.!37.1.L4 1.4.71.L
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Ejendomsselskabet
Valby Langgade 120-122 ApS

Noter

5 Hovedakt¡v¡tet

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at købe, drive og sælge fast ejendom i Danmark.

6 Eventualaktiver

lngen

7 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de andre selskaber i koncernen for danske selskabsskatter og

kildeskatter på udbytte inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskat-

ter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

8 Kontraktlige forpligtelser

lngen.

9 Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst ejerpantebrev i investeringsejendom med nominelt DKK 18.800.000

lnvesteringsejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 31.362.973

Der er af moderselskab afgivet selvskyldnerkautioner vedrørende gæld til realkreditinstitut
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