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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni
2016 for Morten Juhler Holding ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 29. november 2016
Direktion

Morten Juhler
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til kapitalejeren i Morten Juhler Holding ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Morten Juhler Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 revisionshandlinger 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015
- 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Trekantområdet, den 29. november 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Almskou Ohmeyer
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Morten Juhler Holding ApS
Store Grundet Alle 38, 2. tv.
7100 Vejle
CVR-nr.: 32 55 76 00
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Vejle

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er besiddelse af aktier og værdipapirer,
investering og dermed beslægtet virksomhed.

Direktion

Morten Juhler

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Pengeinstitut

Nykredit
Enghavevej 20
7100 Vejle
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2015/16

2014/15

DKK

DKK

Bruttofortjeneste

120.974

17.977

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

-29.265

-9.782

Andre driftsomkostninger

-52.853

-19.952

38.856

-11.757

444.921

890.240

-443.395

-241.567

40.382

636.916

45.949

0

86.331

636.916

Foreslået udbytte for regnskabsåret

101.200

99.800

Overført resultat

-14.869

537.116

86.331

636.916

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

1

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering

4

Balance 30. juni
Aktiver
Note

Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver

3

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Andre tilgodehavender

4

2016

2015

DKK

DKK

1.491.546

1.520.811

1.491.546

1.520.811

3.309.694

3.698.581

3.309.694

3.698.581

4.801.240

5.219.392

9.210

2.167

Udskudt skatteaktiv

45.949

0

Tilgodehavender

55.159

2.167

Likvide beholdninger

892.056

1.333.137

Omsætningsaktiver

947.215

1.335.304

5.748.455

6.554.696

Aktiver
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2016

2015

DKK

DKK

Selskabskapital

125.000

125.000

Overført resultat

3.992.527

4.007.396

4.117.527

4.132.396

778.248

806.717

Egenkapital

5

Gæld til realkreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser

6

778.248

806.717

Gæld til realkreditinstitutter

6

28.470

27.800

Kreditinstitutter
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld

0

776.726

684.948

675.747

38.062

35.510

Foreslået udbytte for regnskabsåret

101.200

99.800

Kortfristede gældsforpligtelser

852.680

1.615.583

Gældsforpligtelser

1.630.928

2.422.300

Passiver

5.748.455

6.554.696

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

7

6

Noter til årsregnskabet
1

Andre finansielle indtægter

DKK

400.000

880.000

44.921

10.240

444.921

890.240

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

2014/15

DKK

Finansielle indtægter
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver

2

2015/16

0

0

-45.949

0

-45.949

0

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
DKK

Kostpris 1. juli

1.530.593

Kostpris 30. juni

1.530.593

Ned- og afskrivninger 1. juli

9.782

Årets afskrivninger

29.265

Ned- og afskrivninger 30. juni

39.047

Regnskabsmæssig værdi 30. juni
Afskrives over

1.491.546
40 år
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Noter til årsregnskabet
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Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
DKK

Kostpris 1. juli

2.014.500

Kostpris 30. juni

2.014.500

Opskrivninger 1. juli

1.684.081

Årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger

5

-388.887

Opskrivninger 30. juni

1.295.194

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

3.309.694

Egenkapital

Egenkapital 1. juli

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

4.007.396

4.132.396

125.000

Årets resultat

0

86.331

86.331

Foreslået udbytte for regnskabsåret

0

-101.200

-101.200

125.000

3.992.527

4.117.527

Egenkapital 30. juni

Selskabskapitalen består af anparter a nominelt DKK 1.000 og multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden selskabets stiftelse den 27. oktober 2009.
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Noter til årsregnskabet
6

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2016

2015

DKK

DKK

Gæld til realkreditinstitutter

7

Efter 5 år

660.010

690.239

Mellem 1 og 5 år

118.238

116.478

Langfristet del

778.248

806.717

Inden for 1 år

28.470

27.800

806.718

834.517

1.491.546

1.520.811

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på
Eventualforpligtelser
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2016.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Morten Juhler Holding ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
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 regnskabspost nedenfor.
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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til selskabsadministration mv.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet. Andre driftsindtægter omfatter huslejeindtægter ved udlejning af
ejendom. Andre driftsomkostninger omfatter udgifter afholdt vedrørende selskabets ejendom, herunder
ejendomsskatter, vedligeholdelse, vand og varme mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter udbytte, renter, regulering til dagsværdi på værdipapirer
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Øvrige bygninger

40 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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Regnskabspraksis
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der
måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres tilnærmet ved en beregnet kursværdi pr. statusdagen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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.
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.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret
kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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