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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for
Spartelprodukter.dk 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. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Strøby, den 23-11-2018
Direktion

Niels Folmer Wessel
Direktør

Lars-Peter Wessel
Direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Spartelprodukter.dk ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Spartelprodukter.dk ApS for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 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 ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og
fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Klippinge, den 23-11-2018
bp-revision
registrerede revisorer FSR - danske revisorer
CVR-nr. 15735376

Bent Pedersen
registreret revisor FSR
mne10769

-4-

Spartelprodukter.dk ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Telefon
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

Spartelprodukter.dk ApS
Garderhøjen 58
4671 Strøby
40 78 70 68
31177146
08-01-2008
Stevns
01-07-2017 - 30-06-2018

Direktion

Niels Folmer Wessel , Direktør
Lars-Peter Wessel , Direktør

Revisor

bp-revision
registrerede revisorer FSR - danske revisorer
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR-nr.: 15735376
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i udførelse af spartelarbejde og salg af spartelprodukter.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. 17.670, og
selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 418.127, og en egenkapital på kr. 79.742.
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
Going concern
Der forventes en positiv udvikling i det kommende regnskabsår, sådan at selskabet i de kommende år kan retablere
kapitalen via egen indtjening. Det forventes endvidere, at der kan opnås de ønskede krediter hos selskabets
bankforbindelse. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse hermed under forudsætning af fortsat drift.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Spartelprodukter.dk ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
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. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler og bildrift.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
følgende vurdering af brugstider og restværdier:
Brugstid
3-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
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.
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Anvendt regnskabspraksis
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 er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
datterselskaber.
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra
virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellig.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden
opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede
omkostninger.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.
Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte
eller fastsat i vedtægterne.
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller
afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
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.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse
2017/18
kr.

2016/17
kr.

657.884

653.943

-622.766

-619.890

-13.681
21.437

-7.650
26.403

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede
virksomheder
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

855
-4.622
17.670

725
-24.163
2.965

Skat af årets resultat
Årets resultat

0
17.670

0
2.965

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering

17.670
17.670

2.965
2.965

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

1
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Balance 30. juni 2017
2018
kr.

2017
kr.

66.467
66.467

24.004
24.004

66.467

24.004

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger

120.930
120.930

25.810
25.810

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

159.802
46.348
24.580
230.730

235.142
39.243
25.458
299.843

0

340

Omsætningsaktiver

351.660

325.993

Aktiver

418.127

349.997

Note
Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver

Likvide beholdninger
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Balance 30. juni 2017

Note

2018
kr.

2017
kr.

125.000
0
-45.258
79.742

125.000
3.750
-66.676
62.074

Passiver
Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
Egenkapital

4
5
6

Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige
bidrag til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

45.107
125.516

17.736
70.710

167.762
338.385

199.477
287.923

Gældsforpligtelser

338.385

287.923

Passiver

418.127

349.997

Usikkerhed om going concern
Eventualaktiver
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

7
8
9
10
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Noter
2017/18

2016/17

608.778
13.988
622.766

603.728
16.162
619.890

2

2

4.622
4.622

24.163
24.163

140.603
56.144
196.747

115.603
25.000
140.603

-116.599
-13.680
-130.279

-108.949
-7.650
-116.599

66.468

24.004

125.000
125.000

125.000
125.000

3.750
-3.750
0

3.750

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt
Gennemsnitligt antal beskæftigede

2. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger i alt

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

4. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo
Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt kr. 1.000.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Overkurs ved emission
Saldo primo
Årets afgang, overført til overført resultat
Saldo ultimo

3.750

6. Overført resultat
Overført resultat primo
Årets resultat
Overkurs overført
Saldo ultimo

-66.676
17.670
3.750
-45.256
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Noter
2017/18

2016/17

7. Usikkerhed om going concern
Der forventes en positiv udvikling i de kommende regnskabsår, sådan at selskabet i de kommende år kan retablere
kapitalen via egen indtjening. Det forventes endvidere, at der kan opnås de ønskede krediter hos selskabets
bankforbindelse. Årsregnskabet aflæggers i overensstemmelse hermed under forudsætning af fortsat drift.

8. Eventualaktiver
Udskudt skatteaktiv kr. 8.916 er ikke optaget som tilgodehavende i regnskabet.

9. Eventualforpligtelser
Leje af lokaler udgør årligt kr. 69.600. Aftalen er ikke tidsbegrænset og kan tidligst opsiges 1. april 2018 af begge
parter. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 34.800.
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører
sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Wessel 2008 Holding ApS, der er
administrationsselskab i sambeskatningen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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