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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

NE Controlling ApS
Helenelyst 270
8220 Brabrand
Telefonnummer:
e-mailadresse:

81448600
ne@necontrolling.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

38410598
03/02/2017 - 31/12/2017

Jyske Bank
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Ledelsespåtegning
Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for NE Controlling ApS for regnskabsåret 3.
februar – 31. december 2017.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 3.
februar – 31. december 2017.
Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Brabrand, den 30/03/2018
Direktion

Niki Elgaard Jensen
Direktør
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at yde regnskabsmæssig assistance mv.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har været en tilfredsstillende udvikling i selskabets drift og indtjening. Årets resultat anses for
tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har indflydelse på aflæggelse af regnskabet for
2017.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr).
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.
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af selskabets medarbejdere.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter til bank.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen som henførbar til årets ordinære
resultat. Selskabet er sambeskattet med ejer NE Invest ApS.
BALANCE
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der
vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af
tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt
tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

CVR-nr. 38410598

Side 8 af 12

Resultatopgørelse 3. feb. 2017 - 31. dec. 2017
Note
Nettoomsætning ...............................................................................................
Eksterne omkostninger .....................................................................................

2017
kr.
369.468
-67.378

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

302.090

Personaleomkostninger ....................................................................................

1

-96.059

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

206.031

Øvrige finansielle omkostninger ......................................................................

-377

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

205.654

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

2

-45.244
160.410

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

160.410

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

160.410
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Balance 31. december 2017
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ....................................................

2017
kr.
64.274

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

64.274

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

244.581

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

308.855

Aktiver i alt .....................................................................................................

308.855
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Balance 31. december 2017
Passiver
Note
Registreret kapital mv. .....................................................................................
Forslag til udbytte ............................................................................................

2017
kr.
50.000
160.410

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

210.410

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ..............................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..

44.574
53.871

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

98.445

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

98.445

Passiver i alt ....................................................................................................

308.855
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Egenkapitalopgørelse 3. feb. 2017 - 31. dec. 2017
Registreret
kapital
mv.

Egenkapital, primo ............................................................................
Årets resultat .....................................................................................
Egenkapital, ultimo ...........................................................................
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kr.
50.000
0
50.000

Foreslået
udbytte
indregnet
I alt
under
egenkapitalen
kr.
kr.
0 50.000
160.410 160.410
160.410 210.410
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Noter
1. Personaleomkostninger
2017
kr.
Løn og gager
Andre omkostninger til social sikring

95.608
451
96.059

2. Skat af årets resultat
2017
kr.
45.244
45.244

Aktuel skat
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