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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 for Komplementaranpartsselskabet Andersen Revision.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Møldrup, den 28. maj 2017
Direktion

Hans Peter Andersen
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Komplementaranpartsselskabet Andersen Revision
Nørregade 15
9632 Møldrup
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Hjemsted:

35 53 41 56
1. januar - 31. december
22. november 2013
Viborg

Direktion

Hans Peter Andersen

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Sct. Mathias Gade 68
8800 Viborg
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Komplementaranpartsselskabet Andersen Revision for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved garantistillelse indregnes i resultatopgørelsen i henhold til indgået
kontrakt.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet
kapitalværdi.
Selskabsskat og udskudt skat
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
for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

t.kr.

3.662

3

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

13.849
-3.862

7
-2

Resultat før skat

13.649

8

-3.014

-2

10.635

6

10.635

6

10.635

6

Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

t.kr.

Aktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

0
5

4
0

Tilgodehavender

5

4

Værdipapirer

58.548

45

Værdipapirer

58.548

45

Likvide beholdninger

45.354

47

Omsætningsaktiver i alt

103.907

96

Aktiver i alt

103.907

96
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

t.kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat

80.000
21.274

80
10

101.274

90

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld

0
2.633
0

2
2
2

Kortfristede gældsforpligtelser

2.633

6

Gældsforpligtelser i alt

2.633

6

103.907

96

Egenkapital

2

Passiver i alt
Hovedaktivitet
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3
4
5
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Noter

1

t.kr.

3.014

2

3.014

2

Egenkapital
Selskabskapital

3

2015

kr.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

2

2016

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2016
Årets resultat

80.000
0

10.639
10.635

90.639
10.635

Egenkapital 31. december 2016

80.000

21.274

101.274

Hovedaktivitet
Selskabets formål er være komplementar i Andersen Revision Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
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Noter

4

Eventualposter m.v.
Selskabet hæfter med hele sin kapital, i sin egenskab af at være komplementar i Andersen
Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, personligt, solidarisk og ubegrænset for
nævnte selskabs forpligtelser.
Årsregnskabet 2016 for Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab udviser
et resultat på 62 t.kr., en balancesum på 952 t.kr. samt en egenkapital på 292 t.kr. Der
forventes ikke at være risici tilknyttet selskabet. Der henvises i øvrigt til foreliggende
årsregnskab 2016 for Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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