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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

NIVISOL ApS
Engvej 6
2990 Nivå
Telefonnummer:

40781202

CVR-nr:
Regnskabsår:

28846258
01/07/2011 - 30/06/2012

Nordea Bank Danmark A/S
Nivå Center 21
2990 Nivå
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2011/12 for Nivisol ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
Selskabet overholder reglerne for fravalg af revision.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Helsingør, den 31. oktober 2012
Direktion
Leif Bo Hansen
Helsingør, den 31/10/2012
Direktion

Leif Bo Hansen

Bestyrelse

Leif Bo Hansen
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Revisors erklæring om regnskabsmæssig
assistance
Omtale af arbejdets og erklæringens omfang
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor
Til ejeren af Nivisol ApS:
Baseret på oplysninger fra virksomhedens ejer har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard
om assistance ved regnsskabsopstilling, opstillet virksomhedens årsregnskab pr. 30. juni 2012.
Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og kan derfor ikke udtrykke nogen grad af
sikkerhed derom.
Vi henviser til årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Helsingør, den 31. oktober 2012

Jimmy Olsen
Registreret revisor FDR
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Nivisol ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med assistance
Regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
Generelt om indregning og opmåling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger. 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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
....

Resultatsopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen er opgjort efter produktionskriteriet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter salg, autodrift og administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter omfatter bank og debitorer.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af aktuelle skat og 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.
....

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider :
Driftsmateriel 5 år.
Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. Pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgørelse som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Opgøres til genanskaffelsessum
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svare til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under i resultatopgørelsen. Foreslået
udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtig indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtig indkomster samt betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringen i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.
Gæld
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
....
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note
Nettoomsætning ......................................................................................
Vareforbrug .............................................................................................
Andre eksterne omkostninger .................................................................
Administrationsomkostninger .................................................................

2011/12
kr.
1.778.298
-563.174
-85.900
-127.244

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

1.001.980

Personaleomkostninger ...........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

-577.863
0

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

424.117

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

424.117

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

424.117

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

-87.531

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

336.586

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................
Overført resultat ......................................................................................

100.000
236.586

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

336.586

CVR-nr. 28846258

2010/11
kr.

Side 9 af 11

Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Grunde og bygninger .............................................................................

2011/12
kr.
1.300.000

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

1.300.000

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

1.300.000

Råvarer og hjælpematerialer ..................................................................

124.185

Varebeholdninger i alt .........................................................................

124.185

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..........................................
Andre tilgodehavender ...........................................................................

132.806
93.075

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

225.881

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

629.485

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

979.551

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

2.279.551
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............
Andre reserver ...........................................................................................
Overført resultat ........................................................................................

2011/12
kr.
125.000
1.752.273
236.586

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

2.113.859

Anden gæld ...............................................................................................

165.692

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

165.692

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

165.692

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

2.279.551
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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 6. nov 2012.
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