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Side 2

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for perioden 1.
januar - 31. december 2017.
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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Bandholm, den

1/3

2018

Direktion

Ole Vandrup

Bestyrelse

Jan Buch
Formand

Jørn Arne Nielsen
Næstformand

Morten Gudmund
Refdahl-Larsen

Aage Lund

Carsten Johannessen

Benny Andersen

Ole Vandrup
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LEDELSESBERETNING

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 106. har haft en indtjening som forventet. Ledelsen anser derfor årets
resultat som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten
for 2017.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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:
GENERELT
Årsregnskabet for Bangs Have Selskabet af 1911 ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse
C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.
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 afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 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, 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.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til
Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Side 6

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS
RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

2017

2016
kr. 1000

1

Nettoomsætning ..........................................................................

125

0

2

Andre eksterne omkostninger ......................................................

-19.049

-31

BRUTTORESULTAT ..............................................................

-18.924

-31

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver .........................................
Andre finansielle indtægter .........................................................

2.804
2.655

4
3

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT ..................................

-13.465

-24

ÅRETS RESULTAT .................................................................

-13.465

-24

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ..........................................................................

-13.465

-24

DISPONERET I ALT ...............................................................

-13.465

-24

3
4
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

5

6

2017

2016
kr. 1000

Andre værdipapirer og kapitalandele ..........................................

264.597

285

Finansielle anlægsaktiver .........................................................

264.597

285

ANLÆGSAKTIVER ................................................................

264.597

285

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

21.944

15

OMSÆTNINGSAKTIVER ......................................................

21.944

15

AKTIVER ..................................................................................

286.541

300
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

7

8
9

2017

2016
kr. 1000

Virksomhedskapital .....................................................................
Overført resultat ..........................................................................

200.000
86.541

200
100

EGENKAPITAL .......................................................................

286.541

300

PASSIVER .................................................................................

286.541

300

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

1

2

3

4

2017

2016
kr. 1000

Nettoomsætning
Bogsalg ........................................................................................

125

0

Nettoomsætning i alt .................................................................

125

0

Andre eksterne omkostninger
Kontorartikler/tryksager ..............................................................
Porto/gebyrer ...............................................................................
Administration.............................................................................
Generalforsamling .......................................................................
Anpartshavermøde ......................................................................
Bestyrelsesmøder ........................................................................

1
23
1.238
6.615
6.990
4.182

-1
0
1
14
15
2

Andre eksterne omkostninger i alt...........................................

19.049

31

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver
Værdiregulering, finansielle anlægsaktiver .................................
2.804

4

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver i alt ..........................

2.804

4

Andre finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver ...............................

2.655

3

Andre finansielle indtægter i alt...............................................

2.655

3
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NOTER
Andre
værdipapirer og
kapitalandele
5

6

7

Andre finansielle anlægsaktiver
Kostpris, primo ........................................................................................................
Afgang i årets løb ....................................................................................................

299.734
-23.622

Kostpris 31. december 2017

276.112

Årets opskrivninger .................................................................................................

2.804

Opskrivninger 31. december 2017

2.804

Af-/nedskrivninger, primo .......................................................................................

-14.319

Af-/nedskrivninger 31. december 2017

-14.319

Andre finansielle anlægsaktiver i alt ...................................................................

264.597

2017

2016
kr. 1000

Likvide beholdninger
LB 1800124 .................................................................................

21.944

15

Likvide beholdninger i alt.........................................................

21.944

15

Primo

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

200.000
100.006

0
-13.465

200.000
86.541

300.006

-13.465

286.541

Egenkapital

Virksomhedskapital ...............................
Overført resultat ....................................
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NOTER

2017
8

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Der er ikke påtaget eventualforpligtelser.

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke ydet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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2016
kr. 1000

