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Selskabsoplysninger

Selskab
TØmrer & Bådebygger F¡nn Møller ApS
Randersvej 2

9550 Mariager

Telefon:

98 54 14 96

Telefax:

98 s4 28 96

Hjemmeside:
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finn@finn-moller.dk

Hjemstedskommune

Mariagerfjord

CVR-nummer:

27 5293 48

Regnska
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1.

januar 2015 - 31. december 2015

Direktion
Finn Møller

Pengeinstitut
@stjydsk Bank A/S
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9550 Mariager

Revisor
Dansk Revision Mariagerfjord
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 -

31..

december 2015 for Tømrer &

Bådebygger Finn Møller ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2Ot5 - 31'.
december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Mariager, 11. marts 2016

Direktionen:

n MØl
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,NDEPÊNDENT MEMBER

TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Den uafhængige rev¡sors påtegning på årsregnskabet

Til kapitaleieren iTømrer & Bådebygger F¡nn Møller ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31-.
december 2015, 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 afvores revision. Vi har udført revisio-

nen 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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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 konklusron.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31.
december 20L5 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hadsund, 11. marts 2016

Dansk Revision Mariagerfjord
Statsa utoriseret

ichael

3L77 85 30

rsten

Statsautorlseret rev¡sor
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter 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 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

Nettoomsætn¡ng
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes

i resultatopgørelsen, såfremt levering

og

risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.

lgangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer

til

salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indreg-

nes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balance-

dagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de Økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Anvendt regnskabspraksis
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er

sa m

mendraget i posten " Bruttofortjeneste".

And re eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, autodrift, administration, lokaler, tab på

debitorer, driftsmiddelomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale
Finansielle indtægler og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskat-

teordningen m.v.
Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar

til at blive taget i brug.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar

5 - 10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud

over det som udtrykkes ved afskrivning.
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Tømrer & Bådebygger Finn MØller ApS

Anvendt regnskabspraks¡s
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres

som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles

lavere

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris uden tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter alle direkte omkostninger, herunder
bl.a. materialer og løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forven-

tede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil
overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere net-

torealisationsværdi.
Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Anvendt regnskabspraks¡s
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgØrelsen.
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TØmrer & Bådebygger F¡nn Møller ApS

Note

2015

20r4

DKK

1.000 DKK

Bruttofortjeneste

8.478.890

5.871

Personaleomkostninger

-7.444.219

-5.176

Afskrivninger, anlægsaktiver

-278.826

-2L2

Resultat før finansielle poster

755.845

482

Finansielle indtægter

L02.t44

88

Finansielle omkostninger

-86.384

-91

Resultat før skat

771.606

479

-172.857

-119

598.749

360

101.200

0

99.800

0

Overført resultat

397.749

360

Resultatdisponering i alt

598.749

360

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

L

2

Skat af årets resultat

Arets resultat

Forslag

til resultatdisponering:

Foreslået udbytte

Aconto udloddet udbytte i løbet af året
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Note

20L5

201.4

DKK

1.000 DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

t.340.412

1.L84

Materielle anlægsaktiver

t.340.4L2

t.t84

Deposita

210.000

2t0

Finansielle anlægsaktiver

210.000

2L0

1.550.412

L.394

Råvarer og hjælpematerialer

187.300

2L8

Varebeholdninger

187.300

2t8

3.131.033

1.783

686.107

76

6.000

0

Andre tilgodehavender

140.553

L

Periodeafgrænsni ngsposter

145.686

65

Tilgodehavender

4.109.379

1.925

Omsætningsaktiver i alt

4.296.679

2.L44

5.847.091

3.538

Balance
Aktiver pr. 31. december

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
lgangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavende skat

Aktiver

ialt
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Note

20L5

2014

DKK

1.000 DKK

12s.000

125

r.1.49.43L

752

101.200

0

1.375.631

877

Hensættelser til udskudt skat

323.837

151

Hensatte forpliglelser

323.837

151

L.022.879

329

52L.L82

361

L7.949

49

t.241.623

759

Selskabsskat

0

r.03

Anden gæld

1.343.99L

909

Kortfristede gældsforpligtelser

4.t47.623

2.510

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

4.47t.460

2.66L

Passiver i alt

5.847.091

3.538

Balance
Passiver pr. 31. december

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte
3

Egenkapital i alt

Kreditinstitutter
4

lgangværende arbejder for fremmed regning

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser

5

Hovedaktivitet

6

Eventualforpligtelser

7

Kontraktlige forpligtelser

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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TØmrer & Bådebygger Finn Møller ApS

20L5

20L4

DKK

1.000 DKK

5.986.452

4.L24

839.721

Noter

I

Personaleomkostninger
Løn og gager

618.046

585
468

7.444.219

s.t76

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

0
L72.857

103

Skat af årets resultat i alt

t72.857

119

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

2

3

Skat af årets resultat

Virksomhedskapi-

Egenkapital

1.000

udbytte

DKK

udbetalt udbytte

0

752
100
0

Årets resultat

0

498

t25

1..L49

Saldo primo

L25
0

Aconto udbytte

Egenkapital ultimo

lalt

Foreslået

Overført
resultat

tal
1.000 DKK

1.6

L.000

DKK

0
100
-r.00
L01
101

1.000 DKK

877
0
-100
599

t.376

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK L.000 eller multipla heraf

4

5

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktureringer

-6.243.354
6.078.429

-1.356

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

-t64.925

285

lgangværende arbejder for fremmed regning, aktiver
Modtaget forudbetaling fra kunder, passiver

-686.r.07

-76

52L.r82

361

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

-L64.925

285

t.64t

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed
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Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS

Noter

6

201-5

20L4

DKK

1.000 DKK

Eventualforpligtelser
Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtelser mv. udover

i lovpligtigt omfang, herunder

standardvilkår i henhold til aftaler indgået i overensstemmelse med vilkårene i AB 92.

7

Kontraktl¡ge forpligtelser
Selskabet har en huslejeforpligtelse. Huslejeforpligtelsen er opgjort til TDKK 42O pr. år og har en

resterende løbetid på 3 måneder.

8

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt TDKK 700, der giver pant i grunde og bygninger

samt materielle anlægsaktiver, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 20L5 udgør
TDKK 153.

Til sikkerhed for bankgæld på TDKK 329 har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt
TDKK

4.000. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på

balancedagen udgør:

salg
Varebeholdninger
Produktionsanlæg og maskiner

Tilgodehavender fra

3.131
1'87

I.340
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