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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

BRØGGER 36 ApS
Rypebakken 36
5210 Odense NV
Telefonnummer:
e-mailadresse:

20195623
advbroegger@yahoo.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

31589967
01/01/2013 - 31/12/2013

Danske Bank
Tarup Center, Rugvang 36 - 38
5210 Odense NV
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Brøgger
36 ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-skabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selska-bets aktiver og passiver,
finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.
Oplysning om fravalg af revision for indeværende regnskabsår:
Ledelsen for Brøgger 36 ApS har jf. ÅRL § 135 fravalgt revision. Ledelsen erklærer at opfyl-de
betingelserne for at fravælge revision.
Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår:
Ledelsens har truffet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Ledelsen vurderer, at betingelserne for fritagelse jf. ÅRL § 135 også vil være gæl-dende for det kommende
regnskabsår.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense den 28.05.2014

Direktion

Lars Brøgger
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Brøgger 36 ApS hovedaktivitet i 2013 har været at aktier og anparter i andre selskaber og hermed beslægtet
virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende og det kommende år forvntes ligledes at udvikle sig tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regn-skabsklasse B
(små).
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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indreg-ning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger ind-regnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle om-kostninger.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balanceda-gens kurs, indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admini-stration og
lokaler mv.

Balance
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster
og tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultat-førte skat, der knytter sig til årets
ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resteren-de del henføres til årets ordinære resultat.
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlerti-dige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af
aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note
Nettoomsætning .......................................................................................

2013
kr.
30.000

2012
kr.
-14.582

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

30.000

-14.582

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

30.000

-14.582

Andre finansielle indtægter ......................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................

-29.074

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

926

-17.732

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

926

-17.732

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

0

0

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

926

-17.732
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Andre værdipapirer og kapitalandele ......................................................

2013
kr.
766.150

2012
kr.
647.100

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

766.150

647.100

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

766.150

647.100

Tilgodehavende skat ................................................................................

7.500

14.000

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

7.500

14.000

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

7

426

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

7.507

14.426

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

773.657

661.526
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................

2013
kr.
125.000
187.381
0

2012
kr.
125.000
176.742

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

312.381

301.742

Anden gæld .............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

461.276
0

263.184
96.600

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

461.276

359.784

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

461.276

359.784

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

773.657

661.526
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Noter
1. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter eneanpartshaveren Lars Brøgger,
Rypebakken 36, 5210 Odense NV.

Nærtstående parter
Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående, alene i form af anpartshaverens
udlån til selskabet. Alle transaktioner med nærtstående er hermed sket på markedsmæssige
vilkår.
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