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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 Anlægstekniker Niels Glissov ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Haslev, den 31/05/2014
Direktion

Niels Glissov
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i ANLÆGSTEKNIKER NIELS GLISSOV ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ANLÆGSTEKNIKER NIELS GLISSOV ApS for regnskabsåret 1. januar
2013 - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet 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 af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig 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 omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige 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
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Lyngby, 31/05/2014

Arne Jakobsen
statsautoriseret revisor
Aage & Povl Holm I/S
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter:
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber.
Usædvanlige forhold:
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Usikkerhed ved indregning eller måling:
Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
firmaets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabsgrundlaget:
Anlægstekniker Niels Glissov ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse B-virksomheder.
Ændring i anvendt regnskabspraksis:
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen:
Indtægtskriterium:
Anlægsgartnerydelserne faktureres og resultatføres i takt med, at levering finder sted.
Af konkurrencemæssige årsager har selskabet, jvf. bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32, besluttet at
undlade at vise omsætningen i den officielle årsrapport. Resultatopgørelsen starter derfor med at oplyse
ordinært overskud før renter m.v., afskrivninger og skat.
Direkte omkostninger indeholder vareforbrug, leverancer fra underentreprenører samt produktionsløn
m.v.
Udviklingsomkostninger: Udover en kontinuerlig udvikling af selskabets ydelser, udfører selskabet ingen
forsøgs- eller forskningsaktiviteter.
Administrationsomkostninger indeholder bl.a. kontoromkostninger, annoncer og reklame, forsikringer
m.v.
Finansielle poster indeholder finansieringsindtægter og -udgifter.
Ekstraordinære indtægter og udgifter indeholder poster, der ikke har ordinær karakter.
Skat af årets resultat:
Selskabsskat er udgiftsført med 25%. Skatten tillægges og afsættes med forventet finansieringstillæg.
Udover skat af årets skattepligtige resultat, er der foretaget hensættelse til udskudt skat 25% i det omfang
nettoværdien af aktivernes regnskabsmæssige værdier overstiger de skattemæssige værdier.
Balancen:
Anlægsaktiver:
Selskabets anlægsaktiver er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostprisen, reduceret med
afskrivninger.
Afskrivninger på selskabets anlægsaktiver er foretaget over aktivernes forventede brugstid efter følgende
principper:
Inventar: 5 år med 20% pr. år
Småanskaffelser u/kr. 12.300 pr. enhed er udgiftsført i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender fra salg er nedskrevet efter individuel vurdering.
Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige statsautoriserede revisor
Til anpartshaverne i Anlægstekniker Niels Glissov ApS, fortsat.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
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handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

Bruttoresultat ........................................................................................

-6.250

6.875

Resultat af ordinær primær drift ........................................................

-6.250

6.875

117.990

107.346

-5.546
0

-8.940
-1.759

Ordinært resultat før skat ...................................................................

106.194

103.522

Ekstraordinært resultat før skat .........................................................

106.194

103.522

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver ......................................................................................
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder ....
Andre finansielle omkostninger ..............................................................

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

0

1
106.194

103.522

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ........................
Overført resultat ......................................................................................

117.990
-11.796

107.346
-3.846

I alt .........................................................................................................

106.194

103.522

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Produktionsanlæg og maskiner ...............................................................

2013
kr.
20.000

2012
kr.
20.000

Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

20.000

20.000

Kapitalandele i associerede virksomheder ..............................................

81.398

363.408

81.398

363.408

Anlægsaktiver i alt ................................................................................

101.398

383.408

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................
Tilgodehavende skat ................................................................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

77.117

75.605
2.197

400.000

Tilgodehavender i alt ............................................................................

477.117

77.802

Omsætningsaktiver i alt ........................................................................

477.117

77.802

AKTIVER I ALT ..................................................................................

578.515

461.210

Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
18.898
27.701

2012
kr.
125.000
300.908
-360.503

3

171.599

65.405

Gældsforpligtelser til associerede virksomheder ....................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

362.540
26.500
17.876

350.617
20.250
24.938

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

406.916

395.805

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

406.916

395.805

PASSIVER I ALT .................................................................................

578.515

461.210

Registreret kapital mv. ............................................................................
Andre reserver .........................................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat
2013
kr.

2012
kr.

0
0
0
0

0
0
0
0

2013
kr.

2012
kr.

62.500
0
0
62.500

62.500
0
0
62.500

300.908
117.990
-400.000
18.898

193.562
107.346
0
300.908

81.898

363.408

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Nettoopskrivninger primo
Andel i årets resultat jf. note
Udloddet udbytte
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
Navn, retsform og hjemsted
Det Grønne Team ApS, Kastrup

Ejerandel Egenkapital
50%
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3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte i datterselskab
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125.000
300.908

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
-360.503

kr.
0

kr.
65.405

0

-400.000

400.000

0

0

0
125.000

117.990
18.898

-11.796
27.701

0
0

106.194
171.599

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen ud over de i regnskabet anførte, kendte pantsætninger eller kautioner
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