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Anpartsselskabet af 10. juni 2015
Årsrapport 2018

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Anpartsselskabet af 10.
juni 2015 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Vi anser betingelserne for at undlade revision for 2019 for opfyldte.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Ringkøbing, den 18. februar 2019
Direktion:

Jan Thomsen
direktør

Bestyrelse:

Lars Blavnsfeldt
formand

Jan Thomsen

Mette Nordestgaard

Johnny Riis Jensen

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 Anpartsselskabet af 10. juni 2015
Vi har opstillet årsregnskabet for Anpartsselskabet af 10. juni 2015 for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.
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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 review-konklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Aarhus, den 18. februar 2019

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Christian Jøker
statsaut. revisor
mne31471
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr., by

Anpartsselskabet af 10. juni 2015
Drejøgade 15, Rindum, 6950 Ringkøbing

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

36 92 45 19
10. juni 2015
Ringkøbing-Skjern
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Lars Blavnsfeldt, formand
Jan Thomsen
Mette Nordestgaard
Johnny Riis Jensen

Direktion

Jan Thomsen, Direktør

Revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Oplysninger om selskabet

Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er formueforvaltning.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Som følge af det salg af selskabets aktier i den hidtidige dattervirksomhed Nettoline A/S, som blev gennemført ultimo regnskabsåret 2016, har selskabets aktiviteter i regnskabsåret 2018 alene omfattet
formueforvaltning. Årsregnskabet viser et underskud på 406 t.kr., hvilket er i overensstemmelse med
det forventede.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

2018

2017

Bruttotab
Bestyrelseshonorar

-51.401
-275.000

-169.891
-250.000

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-326.401
19.963
-32.812

-419.891
86.569
-124.036

Resultat før skat
Skat af årets resultat

-339.250
-67.276

-457.358
149.970

Årets resultat

-406.526

-307.388

2.500.000
-2.906.526

0
-307.388

-406.526

-307.388

Forslag til resultatdisponering
Udloddet ekstraordinært udbytte
Overført resultat
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Resultatopgørelse

Anpartsselskabet af 10. juni 2015
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

2018

2017

0
1.936.312

149.970
6.970.504

1.936.312

7.120.474

339.774

1.594.338

Omsætningsaktiver i alt

2.276.086

8.714.812

AKTIVER I ALT

2.276.086

8.714.812

50.000
992.522

50.000
3.899.048

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Hensat finansiel forpligtelse

1.042.522

3.949.048

1.226.064

4.726.064

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

1.226.064

4.726.064

7.500
0

15.000
24.700

7.500

39.700

7.500

39.700

2.276.086

8.714.812

AKTIVER
Omsætningsaktiver
2 Tilgodehavender
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

PASSIVER
Egenkapital
3 Anpartskapital
Overført resultat

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1 Anvendt regnskabspraksis
4 Eventualposter m.v.
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Balance

Anpartsselskabet af 10. juni 2015
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2018
Overført via resultatdisponering
Betalt ekstraordinært udbytte

50.000
0
0

3.899.048
-406.526
-2.500.000

3.949.048
-406.526
-2.500.000

Egenkapital 31. december 2018

50.000

992.522

1.042.522
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kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Anpartsselskabet af 10. juni 2015 for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse
C.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen
Bruttotab
Posterne lejeindtægter, ejendomsomkostninger og andre eksterne omkostninger er med henvisning til
årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste/bruttotab.
Eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder ejendomsomkostninger samt omkostninger til selskabets administration.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter honorarer til virksomhedens ledelse.

Balancen
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 er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt
post under egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de
tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2

Tilgodehavender
Af de samlede tilgodehavender forfalder 2 mio. kr. senere end 1 år fra balancedagen.

3

Anpartskapital
Virksomhedens anpartskapital har uændret været 50.000 kr. siden selskabets stiftelse.

4

Eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Til sikkerhed for selskabets forpligtelser i relation til overdragelse af aktierne i den tidligere dattervirksomhed Nettoline A/S er der ultimo januar 2017 deponeret 7 mio. kr. af den samlede overdragelsessum
på en deponeringskonto, hvoraf 5.030 t.kr. er i frigivet i 2018 og 1.935 t.kr. forventes frigivet ultimo
januar 2020.
Eventualaktiver
Selskabet har pr. 31. december 2018 et udskudt skatteaktiv på 1.683 t.kr., som ikke er indregnet i
årsregnskabet for 2018.
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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 betalte
acontoskatter.
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