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Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 for GD Wind
Zehnte Komplementar ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 31. maj 2015

Direktionen

Henning Lyngby Pedersen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i GD Wind Zehnte Komplementar ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for GD Wind Zehnte Komplementar ApS for regnskabsåret
01.01.14 - 31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og
noter. 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 for 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 selskabets 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 selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aalborg, den 31. maj 2015
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor

6

GD Wind Zehnte Komplementar ApS

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter består i at være komplementar i det tyske kommanditselskab GD Wind
Zehnte ApS & Co. KG. som ejer og driver en vindmølle i Tyskland.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.14 - 31.12.14 udviser et resultat på DKK -23.196 mod DKK
-15.899 for tiden 01.01.13 - 31.12.13. Balancen viser en egenkapital på DKK 114.982.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ingen væsentlige begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning.
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Resultatopgørelse

Note

Bruttotab
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
1

Skat af årets resultat
Årets resultat

2014
DKK

2013
DKK

-21.593

-12.186

137
-1.449

139
-3.270

-22.905

-15.317

-291

-582

-23.196

-15.899

-23.196

-15.899

-23.196

-15.899

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

12.855

11.310

Tilgodehavender i alt

12.855

11.310

Likvide beholdninger

139.000

139.013

Omsætningsaktiver i alt

151.855

150.323

Aktiver i alt

151.855

150.323

50.000
0
64.982

126.000
2.000
-78.822

114.982

49.178

36.873

101.145

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

36.873

101.145

Gældsforpligtelser i alt

36.873

101.145

151.855

150.323

Note

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

PASSIVER
Selskabskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
2

Egenkapital i alt
Anden gæld

Passiver i alt

3

Eventualforpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE
Bruttotab
Bruttotab indeholder , andre driftsindtægterandre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger
Heri indregnes omkostninger til administration.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt, kursregulering af fremmed valuta..

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

2014
DKK

2013
DKK

Regulering af tidligere års skat

291

582

I alt

291

582

Selskabskapital

Overkurs ved
emission

Overført
resultat

126.000
1.000
-77.000
0
0

2.000
88.000
0
-90.000
0

-78.822
0
77.000
90.000
-23.196

50.000

0

64.982

1. Skatter

2. Egenkapital

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14
Saldo pr. 01.01.14
Kapitalforhøjelse
Kapitalnedsættelse
Overførsler, reserver
Forslag til resultatdisponering
Saldo pr. 31.12.14

Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

Saldo, primo
Kapitalforhøjelse
Kapitalnedsættelse
Saldo, ultimo

2013
DKK

2012
DKK

2011
DKK

2010
DKK

126.000
1.000
-77.000

126.000
0
0

126.000
0
0

126.000
0
0

50.000

126.000

126.000

126.000
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Noter

2. Egenkapital - fortsat Selskabskapitalen består af:

Kapitalandele

Antal

Pålydende
værdi

50

1.000

Omkostninger til kapitalforhøjelse andrager t.DKK 6

3. Eventualforpligtelser
Selskabet deltager som komplementar i det tyske kommandiselskab GD Wind Zehnte ApS &
Co. KG som ejer og driver en vindmølle Tyskland. Som ene komplementar hæfter selskabet
for kommandiselskabets samlede gæld. Kommanditselskabets bankgæld udgør på balancedagen t.DKK 6.783, mens den øvrige gæld udgør t.DKK 467. Kommanditselskabets bogførte
egenkapital udgør t.DKK 669. Kommanditselskabets bankgæld er sikret ved pant i kommanditselskabets faste aktiver, der er bogført til t.DKK 6.072.
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