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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LARS NØRGAARD HOLDING ApS
Sølystgade 53, 4
8000 Aarhus C

Telefonnummer: 42618618
e-mailadresse: lars@malgodt.dk

CVR-nr: 36468432
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Handelsbanken A/S
Gl. Landevej 151
7400 Herning
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 31. december
2017 for Lars Nørgaard Holding ApS.
 
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
 
Der er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2017 til 31. december 2017.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

, den  Aarhus C 01/06/2018

 Direktion

 Lars Dalgaard Nørgaard
 Direktør
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt enhver beslægtet aktivitet efter
direktionens skøn og nærmere beslutning.
 

 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Lars Nørgaard Holding ApS har i de første 11 måneder af regnskabsåret 2017 fortsat sine normale
aktiviteter med at være holdingselskab for halvdelen af Malgodt ApS. I slutningen af 2017 sælger Lars
Nørgaard Holding ApS 1/3 af anparterne i Malgodt ApS.
 
Derudover køber Lars Nørgaard Holding ApS 1/3 af anparterne i det nystiftede selskab, FäRG Skandinavien
ApS.
 
Selskabet ejer desuden en mindre post børsnoterede aktier, som med udbytte og kursregulering i årets løb er
næsten neutral i regnskabet.
 
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
 

 Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabets afslutning.

Aarhus C, den      /     2018
 
Direktionen:
 
 
 
Lars Dalgaard Nørgaard
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
 

 Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og 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
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.
 
Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

 Bruttoresultat
Består af andre eksterne omkostninger.
 

 Skatter, herunder udskudt skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat fremkommer som 22 % af
det skattemæssige underskud på balancetidspunktet. Der er et udskudt skatteaktiv på statustidspunktet på
DKK 462, som ikke er aktiveret i årsrapporten.
 

 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat
indregnes i resultatopgørelsen.

Værdipapirer indregnes i balancen til kursværdien på balancetidspunktet.
 

 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
tilgodehavender.  
 

 Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
 

 Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... -1.875 -2.250

Personaleomkostninger  .................................................................. 1 0 0

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -1.875 -2.250

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender,
der er anlægsaktiver  ....................................................................... 

587.582 64.926

Andre finansielle indtægter  ............................................................ 529 982
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... -647 -830

Ordinært resultat før skat  ........................................................... 585.589 62.828

Skat af årets resultat  ....................................................................... 2 0 0

Årets resultat  ................................................................................ 585.589 62.828

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  ........................... 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  ............... 109.916 64.926
Overført resultat  ............................................................................. 475.673 -2.098

I alt  ................................................................................................. 585.589 62.828
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Balance 31. december 2017
Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder  ..................................... 199.144 103.843
Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................. 9.701 10.146

Finansielle anlægsaktiver i alt  .................................................... 208.845 113.989

Anlægsaktiver i alt  ....................................................................... 208.845 113.989

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  .................................. 386.000
Tilgodehavende skat  ...................................................................... 0 92

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 386.000 92

Likvide beholdninger  ..................................................................... 90.823 12.171

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 476.823 12.263

Aktiver i alt  ................................................................................... 685.668 126.252
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Balance 31. december 2017
Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 3 50.000 50.000
Andre reserver  ............................................................................... 162.477 78.350
Overført resultat  ............................................................................. 473.083 -2.098
Forslag til udbytte  .......................................................................... 0

Egenkapital i alt  ........................................................................... 685.560 126.252

Skyldig selskabsskat  ...................................................................... 108

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 108

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 108

Passiver i alt  ................................................................................. 685.668 126.252
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016

  kr. kr.

Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 0
  0 0

2. Skat af årets resultat

  2017 2016

  kr. kr.

Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 0

3. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 50 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

 

  kr.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Aktiekapital 31.12.16. 50000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse 0

Aktie-/anpartskapital ultimo 50000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.
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5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017 2016
Antal ansatte, primo  ......................................................................... 0 0
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 0 0
Antal ansatte, ultimo  ........................................................................ 0 0


