Nielsen Erhverv ApS
Tingvej 22
4241 Vemmelev
CVR-nr: 35 03 38 15

ÅRSRAPPORT
30. januar 2013 - 30. juni 2014

(1. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13/12 2014

Frank Nielsen
Dirigent

Nielsen Erhverv ApS
INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger
Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors erklæringer

4

Ledelsesberetning mv.
Selskabsoplysninger

6

Årsregnskab 30. januar 2013 - 30. juni 2014
Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

11

Balance

12

Noter

14

Side 2

Nielsen Erhverv ApS
LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 30. januar 2013 - 30.
juni 2014 for Nielsen Erhverv ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 30.
januar 2013 - 30. juni 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vemmelev, den 13 / 12 2014

Direktion

Frank Nielsen

Revision af årsregnskab
Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135
og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller
til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.
Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade
revision.
Vemmelev, den 13 / 12

2014

Dirigent
Frank Nielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Nielsen Erhverv ApS
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Nielsen Erhverv ApS for perioden 30.
januar 2013 - 30. juni 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små
virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber,
der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt
planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores
konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger
med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og,
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision,
og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Forbehold
Grundlag for afkræftende konklusion
Som det fremgår af årsregnskabets note X er der tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
Ledelsen har jf. notens oplysninger aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Den
regnskabspraksis er vi ikke enige i, da vi mener at selskabets situation er så alvorlig, at
regnskabet burde have været aflagt efter realisationsprincippet. Vi har ikke under vores revision
fået fremlagt dokumentation, som væsentlig underbygger ledelsens holding. Vi skal derfor tage
forbehold for regnskabet som helhed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen af vores
forbehold på årsregnskabet.
Afkræftende konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet
i afsnittet Grundlag for afkræftende konklusion, vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Erklæring i henhold til anden lovgivning, aftale og øvrig regulering
Selskabet har i regnskabsåret ydet lån til ledelsen. Jf. selskabslovens § 210 er dette ikke tilladt,
hvorfor ledelsens kan ifalde ansvar for forholdet.
Selskabet har ikke korrekt indeholdt kildeskat af udbetalinger til ledelsen. Ledelsen kan ifalde
ansvar for den manglende indeholdelse af kildeskat.
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Korsør, den 13 / 12

2014

HE Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab

Henrik Eriksen
Registreret revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Nielsen Erhverv ApS
Tingvej 22
4241 Vemmelev
E-mail:

frank@nielsen-k.dk

CVR-nr.:
Regnskabsår:

35 03 38 15
30. januar - 30. juni

Direktion

Frank Nielsen

Pengeinstitut

Spar Nord
Klingeberg 2
4200 Slagelse

Revisor

HE Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Strandvej 43, 1. th.
4220 Korsør
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Nielsen Erhverv ApS for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler
for klasse C-selskaber.
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da
koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
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.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i
lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger
til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
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Nettoomsætning
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt
med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte
arbejde.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
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
godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det
regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets 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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske
dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.
Skat
Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i
forhold til deres skattepligtige indkomster.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af
selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at
moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.
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BALANCEN
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien
er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger
eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller
gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer
og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i
resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
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 for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks.
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag
af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede
virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Side 10

Nielsen Erhverv ApS
RESULTATOPGØRELSE
30. JANUAR 2013 - 30. JUNI 2014
2013/14
kr.
BRUTTOFORTJENESTE
3

655.446

Personaleomkostninger

-676.921

DRIFTSRESULTAT

-21.475

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

4.023
-39.441

RESULTAT FØR SKAT

-56.893

ÅRETS RESULTAT

-56.893

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

-56.893

DISPONERET I ALT

-56.893
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BALANCE PR. 30. JUNI 2014
AKTIVER
2014
kr.

4
5

Råvarer og hjælpematerialer

41.707

Varebeholdninger

41.707

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og
ledelse
Periodeafgrænsningsposter

267.219
41.308
0

Tilgodehavender

314.831

Likvide beholdninger

0
6.304

70.967

OMSÆTNINGSAKTIVER

427.505

AKTIVER

427.505
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PASSIVER
2014
kr.
Virksomhedskapital
Overført resultat
6

7
8

80.000
-56.893

EGENKAPITAL

23.107

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

258.840
61.323
84.235

Kortfristede gældsforpligtelser

404.398

GÆLDSFORPLIGTELSER

404.398

PASSIVER

427.505

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2013/14
kr.
1

Usikkerhed om fortsat drift
Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet selskabet har tabt mere
end halvdelen af egenkapitalen. Det bedømmes, at med mulighederne for fremtidig
indtjening med den nuværende ordrebeholdning samt omlægning af arbejdsgangene ved
udførelse af opgaverne, vil selskabet kunne optjene den manglende egenkapital.
Årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2

Selskabets hovedaktivitet
Selskabets væsentligste aktivitet har været udførelse af håndværkeropgaver især inden for
tømrerbranchen.

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring

658.414
18.507
676.921

2014
kr.
4

Andre tilgodehavender
Mellemregning, medarbejdere
Hensat til forventet tab

6.000
-6.000

Andre tilgodehavender i alt

5

0

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Hensat til forventet tab
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt
Udlånet er forrentet med 11 %. Der er i årets løb tilbagebetalt kr. 129.879.
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27.690
-27.690
0
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NOTER

6

Primo

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

80.000
0

0
-56.893

80.000
-56.893

80.000

-56.893

23.107

Egenkapital

Virksomhedskapital
Overført resultat

7

Eventualposter mv.
Selskabet har påtaget sig en leasingforpligtelse der løber 48 måneder. Det samlede beløb
der skal betales i leasingperioden andrager kr. 80.000.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet sikkerheder.
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