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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

BRØGGER 36 ApS
Rypebakken 36
5210 Odense NV
Telefonnummer:
e-mailadresse:

20195623
Broegger36@hotmail.com

CVR-nr:
Regnskabsår:

31589967
01/01/2015 - 31/12/2015

Jyske Bank
Mageløs 8
5000 Odense C
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Brøgger
36 ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.
Oplysning om fravalg af revision for indeværende regnskabsår
Ledelsen for Brøgger 36 ApS har jf. ÅRL § 135 fravalgt revision. Ledelsen erklærer at opfylde
betingelserne for at fravælge revision.
Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ledelsens har truffet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Ledelsen vurderer, at betingelserne for fritagelse jf. ÅRL § 135 også vil være gældende for det kommende
regnskabsår.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 02/04/2016
Direktion

Lars Brøgger

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Oplysning om fravalg af revision for indeværende regnskabsår
Ledelsen for Brøgger 36 ApS har jf. ÅRL § 135 fravalgt revision. Ledelsen erklærer at opfylde
betingelserne for at fravælge revision.
Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ledelsens har truffet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Ledelsen vurderer, at betingelserne for fritagelse jf. ÅRL § 135 også vil være gældende for det kommende
regnskabsår.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense den 02.04.2016
Direktion
_____________
Lars Brøgger
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Brøgger 36 ApS hovedaktivitet i 2015 har været at aktier og anparter i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
(små).
Generelt om indregning og måling
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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle poster.
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler
mv.
Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster
og tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets
ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.
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Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af
aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Kapitalandele indregnes og måles til dagsværdi på balancedagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgræsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer
til nominel værdi.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen.
Egenkapital
Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede
udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note
Nettoomsætning .............................................................................

2015
kr.
82.194

2014
kr.
188.924

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

82.194

188.924

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

82.194

188.924

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

-4.051

-36.278

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

78.143

152.646

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

-9.791

-960

Årets resultat ................................................................................

47.275

151.686

Overført resultat .............................................................................

47.275

151.686

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

47.275

151.686

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note
Andre værdipapirer og kapitalandele .............................................

2015
kr.
757.983

2014
kr.
256.272

Finansielle anlægsaktiver i alt ....................................................

757.983

256.272

Anlægsaktiver i alt .......................................................................

757.983

256.272

Tilgodehavende skat ......................................................................

5.749

11.580

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

5.749

11.580

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

31

202.942

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

5.780

214.522

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

763.763

470.794
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2015
kr.
125.000
402.833

2014
kr.
125.000
345.794

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

527.833

470.794

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

235.930

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

235.930

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

235.930

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

763.763
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Noter
1. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser
Der hensættes ikke skat til urealiserede kursgevinster på unoterede aktier.
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