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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

TEOS HAVESERVICE ApS
Topperne 10
2620 Albertslund
CVR-nr:
Regnskabsår:

35816968
01/01/2014 - 31/12/2014
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 inkl. ledelsesberetning for Teos
Haveservice ApS.
Årsregnskabet, der ikke er revideret er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for
forsvarlige. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme.
Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Albertslund, den 03/03/2015
Direktion

Thomas Teo Hansen
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har fortsat besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til ledelsen af Teos Haveservice ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Teos Haveservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december
2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle
oplysninger, ISRS 4410.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at
udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt
relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden
omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Dalmose, 03/03/2015

Dennis Malle
Registreret revisor FDR
DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Generelt:
Selskabets primære formål er haveanlæg og dermed anden beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets aktivitet og driftsresultat i det forløbne år betragtes som tilfredsstillende. Der forventes et positivt
resultat i 2015.
Årets overskud udgør kr. 39.331. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 227.334 og en
egenkapital på kr. 104.705.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse
af årsrapporten.
Resultatfordeling:
Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Regnskabsgrundlag:
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Selskabet har herudover tilvalgt at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C: at afgive
ledelsesberetning samt anlægsnote.
Generelt:
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.
Generelt om indregning og måling:
I Resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning:
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Direkte omkostninger:
Direkte omkostninger omfatter varekøb og fremmed arbejde.
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Administrationsomkostninger:
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til drift af materiel, lokaleomkostninger, kontorhold,
samt markedsføring.
Finansielle poster:
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, samt tillæg og godtgørelser under a
contoskatteordningen.
Skat:
Selskabsskat udgiftsføres med den skat, som forventes pålignet årets skattepligtige resultat.
Udskudt skat beregnes med 23,5% svarende til den gældende selskabsskat af forskellen mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af anlægsaktiver og afsættes i regnskabet.

Balance
Anlægsaktiver:
Materielle:
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet
brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdi:
Brugstid
Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3-5 år
0 - 50%
Fortjenste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige småanskaffelsesgrænse (12.600 kr. pr. enhed) indregnes
som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.
Varebeholdninger:
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til i mødegåelse af forventede tab.
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Skyldig skat 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kuinne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening,
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og stattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser:
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, dattervirksomheder samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

Bruttoresultat ...........................................................................................................

169.451

Administrationsomkostninger ....................................................................................
Andre driftsomkostninger ..........................................................................................

-119.051
-2.371

Resultat af ordinær primær drift ...........................................................................

48.029

Andre finansielle indtægter ........................................................................................
Andre finansielle omkostninger .............................................................................

41
-41

Ordinært resultat før skat .......................................................................................

48.029

Ekstraordinært resultat før skat ............................................................................

48.029

Skat af årets resultat ...................................................................................................
Årets resultat ............................................................................................................

1

-8.698
39.331

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat .........................................................................................................

39.331

I alt ............................................................................................................................

39.331
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note

2014
kr.
12.482

2

12.482

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt .................................................................................
Anlægsaktiver i alt ..................................................................................................

12.482

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .............................................................
Andre tilgodehavender ..............................................................................................

8.056
8.400

Tilgodehavender i alt ..............................................................................................

16.456

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

198.396

Omsætningsaktiver i alt ..........................................................................................

214.852

Aktiver i alt ..............................................................................................................

227.334
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
65.374
39.331

3

104.705

Registreret kapital mv. ..............................................................................................
Overført resultat ........................................................................................................
Egenkapital i alt ......................................................................................................
Hensættelse til udskudt skat ......................................................................................

315

Hensatte forpligtelser i alt ......................................................................................

315

Skyldig selskabsskat .................................................................................................
Anden gæld ...............................................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ........................................................................

25.063
15.610
81.641

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ......................................................................

122.314

Gældsforpligtelser i alt ...........................................................................................

122.314

Passiver i alt .............................................................................................................

227.334
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Noter
1. Skat af årets resultat
2014
kr.
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

25.063
-16.365
0
8.698

Realisering af anlægsaktiver til bogført værdi, vil udløse en skat på kr. 315 ved 23,5% i
selskabsskat.

2. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre
Anlæg
mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
14.853
0
14.853

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

0
2.371
0
2.371
12.482

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
65.374
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
0

kr.
0

kr.
65.374

0

0

0

0

0

0
65.374

0
0

39.331
39.331

0
0

39.331
104.705

4. Oplysning om eventualforpligtelser
Der er ingen oplyste sikkerhedsstillelser.
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