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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for
Helge Petersen ApS.
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014.
Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten og har fravalgt revision.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 29. april 2015
Direktionen:

Helge Petersen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Helge Petersen ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Helge Petersen ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 på grundlag
af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske
revisorers etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden
omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet
til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille
årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Aalborg, den 29. april 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Niels David Nielsen
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

2014
kr.

Note

3

2013
kr.

Bruttoresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-12.597
136.919
-293.700

-72.024
448.551
-9.045

Resultat før skat
Skat af årets resultat

-169.378
25.985

367.482
-91.870

Årets resultat

-143.393

275.612

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat

400.000
-543.393

55.000
220.612

-143.393

275.612
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

2013
kr.

Aktiver
Omsætningsaktiver
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender

116.403
11.356

90.418
9.555

Tilgodehavender

127.759

99.973

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.426.934

2.296.640

Værdipapirer og kapitalandele

1.426.934

2.296.640

Likvide beholdninger

1.067.076

420.360

Omsætningsaktiver i alt

2.621.769

2.816.973

Aktiver i alt

2.621.769

2.816.973
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

2013
kr.

Passiver
Egenkapital
Anpartskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

125.000
2.082.920
400.000

125.000
2.626.313
55.000

Egenkapital i alt

2.607.920

2.806.313

5.635
8.214

2.660
8.000

Kortfristede gældsforpligtelser

13.849

10.660

Gældsforpligtelser i alt

13.849

10.660

2.621.769

2.816.973

Gældsforpligtelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld

Passiver i alt
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Anpartskapital

Egenkapital pr. 1/1 2014
Betalt udbytte
Årets resultat, jf. resultatdisponering

125.000

Egenkapital pr. 31/12 2014

125.000

Overført
resultat

2.626.313

Foreslået
udbytte

I alt

-543.393

55.000
-55.000
400.000

2.806.313
-55.000
-143.393

2.082.920

400.000

2.607.920
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Helge Petersen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Bruttoresultat
Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til
årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til revisor, advokat m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
andre værdipapirer m.v.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi pa balancedagen.
Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som
opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og anden gæld, optages til nominel værdi.

2.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Virksomhedens formålsdefinerede hovedaktivitet er investeringsselskab.
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Helge Petersen ApS
Julius Posselts Vej 8, 4. sal, tv, 9400 Nørresundby

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

17 72 89 89
12. april 1994
Aalborg
1. januar - 31. december

Direktion

Helge Petersen

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A, Postboks 710, 9100 Aalborg
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Noter

2014
kr.

3. Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Ændring af skatteprocent

4.

2013
kr.

-41.446
15.461

91.870
0

-25.985

91.870

Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31/12 2014.

5.

Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af anpartskapitalen:
Navn

Bopæl/Hjemsted

Helge Petersen

Julius Posselts Vej 1, 1. 9, 9400 Nørresundby
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