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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Rypa ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers SØ, den 21. april 2016

Direktion

Henrik Skriver Møller
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Rypa ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Rypa ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfat-

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-

regnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 risiko-

vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-

sens 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 fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets

evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note 2 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er

usikkert, om der opnås tilsagn om de nødvendige kreditter, men at det er ledelsens vurdering, at et sådan

tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under

forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har tabt over 50% af

selskabskapitalen.

Aarhus, den 21. april 2016

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

CVR-nr. 34 88 49 35

Jesper Birn
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Rypa ApS

Eriksvej 18

8960 Randers SØ

CVR-nr.: 21 29 49 77

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Henrik Skriver Møller

Revision AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Olof Palmes Allé 25 A, 1.

8200 Aarhus N

Dattervirksomhed Stina System Inventar ApS, Randers
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rypa ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en

klasse B-virksomhed. 

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under 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 sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom-

sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt

årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger ind-

regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-

opgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,

nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien

lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjem-

tagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørel-

sesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fast-

sættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri-

ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på

grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-

komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i

det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Rypa ApS som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset

over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået

inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af

aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af

forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i

perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte

skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil

medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes

udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån sva-

rer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets

underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget

afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015 2014

Bruttotab -17.400 -29.319

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 -52.887

Driftsresultat -17.400 -82.206

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -3.192.351 0

Andre finansielle indtægter 189 0

4 Øvrige finansielle omkostninger -263.083 -419.399

Resultat før skat -3.472.645 -501.605

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -3.472.645 -501.605

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -3.472.645 -501.605

Disponeret i alt -3.472.645 -501.605
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 199.901

Materielle anlægsaktiver i alt 0 199.901

5 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 6.500.000 9.692.351

Finansielle anlægsaktiver i alt 6.500.000 9.692.351

Anlægsaktiver i alt 6.500.000 9.892.252

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 0 147.768

Varebeholdninger i alt 0 147.768

Tilgodehavende selskabsskat 18.000 18.000

Andre tilgodehavender 4.125 16.175

Tilgodehavender i alt 22.125 34.175

Omsætningsaktiver i alt 22.125 181.943

Aktiver i alt 6.522.125 10.074.195
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

6 Virksomhedskapital 125.000 125.000

7 Overført resultat -4.694.767 -1.222.122

Egenkapital i alt -4.569.767 -1.097.122

Gældsforpligtelser

Ansvarlig lånekapital 400.000 400.000

Gæld til pengeinstitutter 4.929.812 4.766.436

8 Anden gæld 4.500.000 4.500.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 9.829.812 9.666.436

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 10.000

Gæld til tilknyttede virksomheder 965.990 1.255.881

Anden gæld 286.090 239.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.262.080 1.504.881

Gældsforpligtelser i alt 11.091.892 11.171.317

Passiver i alt 6.522.125 10.074.195

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter
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Noter

2015 2014

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har bestået i at drive virksomhed med handel og industri samt investering i

kapitalandele.

2. Usikkerhed ved indregning eller måling samt going concern

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Budgetter for Stina System Inventar ApS 2015-2022 viser, at de forventede tilbagediskonterede

driftsresultater underbygger en måling af kapitalandelen til t.kr. 6.500. Ved diskonteringen er

anvendt 5 % som diskonteringsfaktor uden indregning af terminalværdi. Værdiansættelsen

forudsætter, at budgetterne realiseres, i det de kan være behæftet med usikkerhed, men det er

ledelsens opfattelse at budgetterne er realistiske og at kapitalandelen har en værdi, der svarer til

t.kr. 6.500. Ledelsen henviser dog opmærksomheden på den usikkerhed som knytter sig til dette

skøn.

Likviditet

Selskabets likviditet er anstrengt. Der pågår forhandlinger med såvel pengeinstitut som kreditorer

om fremskaffelse af de nødvendige kreditfaciliteter. Det er ledelsens vurdering, at tilsagn om de

nødvendige kreditfaciliteter vil blive opnået, hvorfor regnskabet er aflagt under forudsætning af

virksomhedens fortsatte drift.

3. Usædvanlige forhold i årsrapporten

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har tabt over 50% af kapitalen, og forventer at retablere

denne via overskud i de kommende år.

4. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 37.153 48.000

Andre finansielle omkostninger 225.930 371.399

263.083 419.399
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Noter

31/12 2015 31/12 2014

5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kostpris primo 9.692.351 9.692.351

Kostpris ultimo 9.692.351 9.692.351

Nedskrivninger primo 0 0

Årets resultat før afskrivninger på goodwill -3.192.351 0

Nedskrivninger ultimo -3.192.351 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 6.500.000 9.692.351

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

Ejerandel Egenkapital Årets resultat

Regnskabs-
mæssig værdi
hos Rypa ApS

Stina System Inventar ApS,

Randers 100 % 136.094 -471.170 6.500.000

6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 125.000 125.000

125.000 125.000

7. Overført resultat

Overført resultat primo -1.222.122 -198.965

Årets overførte overskud eller underskud -3.472.645 -1.023.157

-4.694.767 -1.222.122

8. Anden gæld

Anden gæld i alt 4.500.000 4.500.000

Heraf forfalder inden for 1 år 0 0

Anden gæld i alt 4.500.000 4.500.000

Rypa ApS · Årsrapport for 2015 12



Noter

31/12 2015 31/12 2014

9. Gældsforpligtelser

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31/12 2015

Gæld i alt
31/12 2014

Ansvarlig lånekapital 0 400.000 400.000 400.000

Gæld til pengeinstitutter 0 4.929.812 4.929.812 4.766.436

0 5.329.812 5.329.812 5.166.436

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 4.930 t.kr., er der givet pant i kapitalandele, hvis

regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 6.500 t.kr.

11. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og soli-

darisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle

forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 0

t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 145

t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at sel-

skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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