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Bangs Have Selskabet af 1911 APS 

v/Ib Frederiksen 

 LEDELSESPÅTEGNING 

  

  

 

 Side 3 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for perioden 1. 

januar - 31. december 2014. 

 
Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne 

begrebsramme. 

 
Det er vor opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, 

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2014. 

 
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 
Maribo, den       /      2015 

 

 

 
Direktion 

 

 

 

 
Ib Dalskov Frederiksen 
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 SELSKABSOPLYSNINGER 

  

  

 

 Side 4 

Selskabet Bangs Have Selskabet af 1911 APS 

v/Ib Frederiksen 

Sdr. Boulevard 38 

4930  Maribo 

  
   CVR-nr.: 24 04 10 18 

  Stiftet: 12. november 1975 

  Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse Jan Buch, formand 

 Ole Clausen 

 Carsten Johannessen 

 Benny Andersen 

 Ole Vandrup 

 Ib Dalskov Frederiksen 

  
Direktion Ib Dalskov Frederiksen 

  
Pengeinstitut Lollands Bank 

Vestergade 3 

4930  Maribo 
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 LEDELSESBERETNING 

  

  

 

 Side 5 

Hovedaktivitet 

 
Selskabets aktiviteter er at drive formuepleje samt andet efter ledelsens skøn derved beslægtet virksomhed. 

 

 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

 
Regnskabsåret som er selskabets 103. har haft en indtjening som forventet. Ledelsen anser derfor årets 

resultat som forventet. 

 

 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten 

for 2014. 
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 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

  

  

 

 Side 6 

Det interne årsregnskab er udarbejdet til selskabets interne brug. 

 
Det interne årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og 

målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Det interne årsregnskab er 

opstillet med en større specifikationsgrad og indeholder specifikationer, der ikke er medtaget i selskabets 

årsrapport. Opstillingsformen opfylder således ikke årsregnskabsloven fuldt ud. 

 
Det interne årsregnskab udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som selskabets årsregnskab. De to 

regnskaber udviser samme resultat for regnskabsåret og samme egenkapital på balancedagen. 

 
Anvendt regnskabspraksis beskrives i selskabets årsregnskab for året således: 

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

 
Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved 

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og 

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under 

acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet 

deklareres. 

 
Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.  

 
BALANCEN 

 
Andre værdipapirer 

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til 

Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen. 

 
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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, 

hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på 

grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til 

den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening 

eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle 

udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 
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 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

  

  

 

 Side 7 

   

 



Bangs Have Selskabet af 1911 APS 

v/Ib Frederiksen 

 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 

   

  2013 

 2014 kr. 1000 

 

 Side 8 

   Nettoomsætning ..........................................................................  1.800 0 

   

 1 Andre eksterne omkostninger ......................................................  -39.966 -44 
     

 BRUTTORESULTAT ..............................................................  -38.166 -44 

   

 2 Indtægter af andre kapitalandele mv. ..........................................  2.823 0 

 3 Andre finansielle indtægter .........................................................  5.638 9 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT ..................................  -29.705 -35 
     

 ÅRETS RESULTAT .................................................................  -29.705 -35      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat ..........................................................................  -29.705 -35 
     

 DISPONERET I ALT ...............................................................  -29.705 -35      
 



Bangs Have Selskabet af 1911 APS 

v/Ib Frederiksen 

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 

 AKTIVER 

   

  2013 

 2014 kr. 1000 

 

 Side 9 

 4 Andre værdipapirer og kapitalandele ..........................................  317.136 314 
     

 Finansielle anlægsaktiver .........................................................  317.136 314 
     

   ANLÆGSAKTIVER ................................................................  317.136 314 
     

   

 5 Likvide beholdninger ................................................................  22.137 55 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER ......................................................  22.137 55 
     

   

 AKTIVER ..................................................................................  339.273 369      
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v/Ib Frederiksen 

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 

 PASSIVER 

   

  2013 

 2014 kr. 1000 

 

 Side 10 

   Virksomhedskapital .....................................................................  200.000 200 

   Overført resultat ..........................................................................  139.273 169 
     

   EGENKAPITAL .......................................................................  339.273 369 
     

   

 PASSIVER .................................................................................  339.273 369      
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v/Ib Frederiksen 

 NOTER 

  

   

  2013 

 2014 kr. 1000 

 

 Side 11 

 1 Andre eksterne omkostninger  

 Revisorhonorar ............................................................................  10.000 10 

 Administration .............................................................................  4.573 6 

 Generalforsamling .......................................................................  10.915 10 

 Anpartshavermøde ......................................................................  8.945 10 

 Bestyrelsesmøder ........................................................................  5.533 8 
     

 Andre eksterne omkostninger i alt ...........................................  39.966 44      

   

 2 Indtægter af andre kapitalandele mv.  

 Værdiregulering, finansielle anlægsaktiver .................................  2.823 0 
     

 Indtægter af andre kapitalandele mv. i alt ..............................  2.823 0      

   

 3 Andre finansielle indtægter  

 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver ...............................  5.638 9 
     

 Andre finansielle indtægter i alt...............................................  5.638 9      

   

 Andre 

 værdipapirer og 

 kapitalandele 

 4 Andre finansielle anlægsaktiver  

   

 Kostpris, primo ........................................................................................................  314.313 
   

 Kostpris 31. december 2014  314.313 
   

 Årets af-/nedskrivninger ..........................................................................................  2.823 
   

 Af-/nedskrivninger 31. december 2014  2.823 
   

 Andre finansielle anlægsaktiver i alt ...................................................................  317.136    
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 NOTER 

  

   

  2013 

 2014 kr. 1000 

 

 Side 12 

 5 Likvide beholdninger  

 LB 1800124 .................................................................................  22.137 55 
     

 Likvide beholdninger i alt .........................................................  22.137 55      

   

 

 


