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RMJ Finansiel Group ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014 for RMJ Finansiel Group ApS.
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2014 - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. juni 2015
Direktion

Jan Fredskilde Andersen
Direktør

Bestyrelse

Jan Fredskilde Andersen

Richard Gustav Bunck
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Martin Lykke Nielsen

RMJ Finansiel Group ApS

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i RMJ Finansiel Group ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for RMJ Finansiel Group ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabets årsrapport er ikke indsendt til Erhvervsstyrelsen inden den i årsregnskabsloven fastsatte frist,
hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

København, den 1. juni 2015
Chr. Mortensen Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Bent Nielsen

Søren Skjemte

Statsautoriseret revisor

Registreret revisor
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RMJ Finansiel Group ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive holdingvirksomhed
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 udviser et resultat på
kr. -679.535, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en balancesum på kr. 868.747, og en
egenkapital på kr. 471.292.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for RMJ Finansiel Group ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Koncernregnskab
Virksomheden opfylder betingelserne for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære
aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser.
Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle
poster.
Tilskud i koncernforhold
Tilskud givet til tilknyttede virksomheder betragtes som en kapitaltilførsel og indregnes under posten
kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Tilskud modtaget fra tilknyttede virksomheder indregnes som
udbytte.
Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 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 afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
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Anvendt regnskabspraksis
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske
tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og
underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Balancen
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den
forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill,
fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0,
idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender.
Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk
forpligtelse til at dække underbalancen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger

1

Driftsresultat
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og
associerede virksomheder

2014
kr.

2013
kr.

-10.766

-22.317

0

0

-10.766

-22.317

-636.881

1.310.217

Finansielle indtægter

2

1.591

6.651

Finansielle omkostninger

3

-33.479

-73.059

-679.535

1.221.492

Resultat før skat
Skat af årets resultat

4

Årets resultat

0

0

-679.535

1.221.492

-898.049

1.310.217

218.514

-88.725

-679.535

1.221.492

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis
metode
Overført resultat
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Balance 31. december 2014
2014
kr.

2013
kr.

868.551

1.766.603

Finansielle anlægsaktiver

868.551

1.766.603

Anlægsaktiver

868.551

1.766.603

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

176.781

Tilgodehavender

0

176.781

Likvide beholdninger

196

357.033

Omsætningsaktiver

196

533.814

868.747

2.300.417

Note
Aktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

5, 6

Aktiver
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Balance 31. december 2014

Note

2014
kr.

2013
kr.

Passiver
Virksomhedskapital

7

189.394

189.394

Reserve for nettoopskrivning efter den indre
værdis metode

8

868.550

1.766.599

Overført resultat

9

-586.652

-805.166

Egenkapital

471.292

1.150.827

Gæld til tilknyttede virksomheder

384.955

1.134.590

12.500

15.000

Kortfristede gældsforpligtelser

397.455

1.149.590

Gældsforpligtelser

397.455

1.149.590

Passiver

868.747

2.300.417

Anden gæld

Eventualforpligtelser

10
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Noter
2014

2013

1. Personaleomkostninger
Selskabet hat beskæftiget 2 direktører, der ikke har modtaget vederlag.
2. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

1.591

6.651

1.591

6.651

Nedskrivning på udlån til tilknyttede virksomheder

18.091

19.923

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

14.818

52.899

570

237

33.479

73.059

Skat af årets resultat

0

0

Regulering af udskudt skat

0

0

0

0

4

4

Afgang i årets løb

-2

0

Kostpris ultimo

2

4

1.766.599

456.382

Årets resultat

-636.881

1.310.217

Opskrivning primo på årets afgang

-261.169

0

Tilskud til dattervirksomhed

0

2.000.000

Årets nedskrivning

0

-2.000.000

Af- og nedskrivninger ultimo

868.549

1.766.599

Regnskabsmæssig værdi ultimo

868.551

1.766.603

3. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

4. Skat af årets resultat

5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris primo

Op- og nedskrivninger primo

6. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Ejerandel i
%

Navn

Hjemsted

MDI Group A/S

København

100,00

Netposten A/S

København

100,00
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Noter
2014

2013

7. Virksomhedskapital
Saldo primo

189.394

189.394

Saldo ultimo

189.394

189.394

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:
2014

2013

2012

2011

2010

Saldo primo

189.394

189.394

156.250

156.250

156.250

Årets tilgang

0

0

33.144

0

0

189.394

189.394

189.394

156.250

156.250

Saldo ultimo

8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Saldo primo

1.766.599

456.382

Årets tilgang

-898.049

1.310.217

Saldo ultimo

868.550

1.766.599

-805.166

-716.441

9. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang

218.514

-88.725

Saldo ultimo

-586.652

-805.166

10. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som
vedrører sambeskatningen.
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