NESSELWANG ApS

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
25/02/2010

Torben Høirup
Dirigent
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

NESSELWANG ApS
Hjultorvet 1
8800 Viborg
Telefonnummer:

87250800

CVR-nr:
Regnskabsår:

27988393
01/10/2009 - 30/09/2010

Sparekassen Kronjylland
Tingvej
8800 Viborg
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2009/2010 inkl. ledelsesberetningen for
selskabet NESSELWANG APS.
Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og suppleret med yderligere
analyser og specifikationer.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Det skal erklæres, at selskabet stadig er omfattet af reglerne for fritagelse af den lovlige reviion
Viborg, den 18. Februar 2011
Direktionen
Torben Høirup
Viborg, den 18/02/2011
Direktion

Torben Høirup
Direktør
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis
....Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Nesselwang ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse B-virksomheder."
Selskabet har valgt at medtage elementer fra regnskabsklasse-C.
RESULTATOPGØRELSEN
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.
Omsætning m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige
konkurrencemæssige situation.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden regnskabsårets udgang (faktureringsprincippet).
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv..
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen m.v..
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af
tilbagevendende karakter.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudte 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.
Årets aktuelle skat er afsat med procent 25
BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab efter vurdering af de enkelte debitorer.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
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efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat og udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a
contoskatter.
Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på gundlag af de skatteregler
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes
udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.
Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede
gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

....

....
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Resultatopgørelse 1. okt 2009 - 30. sep 2010
Note

2009/10
kr.

2008/09
t.kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab ...............................................................

209.009

271.886

Andre driftsomkostninger .....................................................................

101.309

44.000

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

107.700

227.886

Øvrige finansielle omkostninger ..........................................................

12.317

7.172

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

95.383

220.714

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

-30.335

52.055

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

65.048

168.659

Overført resultat ....................................................................................

65.048

168.659

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

65.048

168.659

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ............................................

2009/10
kr.
563.178

2008/09
t.kr.
475

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

563.178

475

Andre værdipapirer og kapitalandele .................................................

18.358

18

Finansielle anlægsaktiver i alt .........................................................

18.358

18

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

581.536

493

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ......................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ....................................
Andre tilgodehavender .......................................................................

19.598
165.622
38.141

-35
119
49

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

223.361

133

Likvide beholdninger .........................................................................

216.674

330

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

440.035

463

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

1.021.571

956
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Balance 30. september
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...........
Øvrige reserver .......................................................................................
Overført resultat .....................................................................................

2009/10
kr.
125.000
3.000
234.599

2008/09
t.kr.
125
3
170

Egenkapital i alt ...................................................................................

362.599

298

Hensættelse til udskudt skat ...................................................................

102.442

82

Hensatte forpligtelser i alt ...................................................................

102.442

82

Gæld til banker .......................................................................................

241.000

182

Langfristede gældsforpligtelser i alt ...................................................

241.000

182

Gæld til banker .......................................................................................
Anden gæld ............................................................................................

141.000
174.529

96
299

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................

315.529

395

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

556.529

577

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

1.021.570

956
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 28. feb 2011.
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