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Virksomhedsoplysninger 

Virksomhed 
Nimbus Motorcycles Danmark ApS 

Ubberødvej 22 

2970 Hørsholm 

CVR-nr.: 41 71 78 23 

 

Direktion 
Claus Støvlbæk Clausen 

 

Bestyrelse 
Claus Støvlbæk Clausen 

Vibeke Grundahl Clausen 

 

Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelseserklæring 

Resultatbudget for 2021 samt forecast for 2022-2028 anses for at indeholde alle kendte oplys-

ninger og budgetforudsætningerne anses for at være rimelige og sandsynlige. 

 

Både budget og forecast er fremtidsvurderinger, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forud-

sætninger opfyldes. Der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, som kan medføre 

væsentlige positive eller negative afvigelser fra de budgetterede resultater.  

 

Hørsholm, den xx. december 2020 

 

 

Claus Støvlbæk Clausen              Vibeke Grundahl Clausen 
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af bud-
get 

Til bestyrelsen i Nimbus Motorcycles Danmark ApS 
Vi har assisteret med opstilling af budget for 2021 og forecast for 2022-2028 for Nimbus Motor-
cycles Danmark ApS på grundlag af de budgetforudsætninger og øvrige oplysninger, som den 
daglige ledelse har tilvejebragt. 
  
Budget og forecast omfatter anvendt regnskabspraksis, budgetforudsætninger samt resultatop-
gørelse. 
  
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af 
finansielle oplysninger.  
  
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at opstille og 
præsentere budget og forecast. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – 
danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objekti-
vitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 
  
Budget og forecast samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de anvendte budgetforudsæt-
ninger, der er anvendt til opstilling af budget og forecast, er den daglige ledelses ansvar. 
  
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikker-
hed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de anvendte bud-
getforudsætninger, som den daglige ledelse har givet os til brug for at assistere med opstilling af 
budget og forecast. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om budget og 
forecast. 
  
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra budget og forecast, idet ledelsens forudsatte 
begivenheder der ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. 

 

Aarhus, den xx. december 2020 

 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 
Michael Bach Jens Lauridsen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne19691 MNE-nr. mne34323 
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Budgetberetning 

Formål 
Budget for regnskabsåret 2021 samt forecast for 2022-2028 er udarbejdet i tilknytning til pro-

spektet for Nimbus Motorcycles Danmark ApS. 

 

Formålet med budget og forecast er at give et overblik over den forventede udvikling i indtjening 

for årene 2021 til og med 2028.  

 

Budgettet er til brug for præsentation overfor potentielle investorer i forbindelse med kapitalud-

videlse i selskabet, således at produktion/salg af Nimbus el- og motorcykler kan igangsættes i 

2022. 

 

Der henvises i øvrigt til detaljerede beskrivelser i særskilt udarbejdet prospekt. 
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Budgetforudsætninger 

 

Budgettet for Nimbus Motorcycles Danmark ApS er udarbejdet ud fra nedenstående 

forudsætninger og i henhold til selskabets forventede regnskabspraksis. 

 

Resultatbudget 

Omsætning 

Omsætningen er budgettet ud fra estimater over salg i de givne år i forskellige lande. Der henvi-

ses til beskrivelser og opgørelser af de enkelte markeder i det udarbejdede prospekt side xx-xx. 

 

Vareforbrug 

Vareforbrug er budgetteret ud fra estimater på kostpriser på selskabets produkter ud fra estime-

rede produktion. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger er budgetteret ud fra forventede funktioner og aktivitetsniveau i 

selskabet, herunder lokale-, administration- og salgsomkostninger. 

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger er indregnet ud fra et forventet antal ansatte i de pågældende år. 

 

Direktionen, som består af adm. direktør og marketingdirektør, får ud over fast løn, en bonus. 

  

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet med et anslået 

beløb pr. år. 

 

Finansielle indtægter / omkostninger 

I nærværende budget/forecast er der ikke indarbejdet finansielle poster.  

 

Selskabsskat 

I nærværende budget/forecast er der ikke indregnet skat af resultat mv.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Budgettet for Nimbus Motorcycles Danmark ApS er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser. 

 

De væsentligste elementer heri er beskrevet nedenfor. 

 

Generelt om indregning og måling 

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.  

 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til 

køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i 

forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag 

 

Vareforbrug 

Vareforbrug indeholder det forventede forbrug af materialer og personale til at producerer pro-

duktet. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, markedsføring og salg samt 

administration. 

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger til 

medarbejderne.  

 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- 

og nedskrivninger. 
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Budgetopstillinger 


