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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2016 for Stender Entreprise A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 24. marts 2017
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Stender Entreprise A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Stender Entreprise A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING





Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke
længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 24. marts 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Jørgen Kjer
Statsautoriseret revisor

24-03-201

2022

Revisionsp

7

LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive entreprenørvirksomhed og hermed forbunden
virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er tilfredsstillende, når man ser bort fra en enkelt større sag, som har givet et
utilfredsstillende resultat.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2016
kr.

2015
tkr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
8.368.994
9.091

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-8.053.860
-6.985
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-164.012
-63

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
151.122
2.043

Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
2
139.443
509
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
-185.422
-194

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
105.143
2.358

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
3
-31.810
-529

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
73.333
1.829
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udloddet
..............................................................................................................................................
udbytte for året
0
1.500
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
73.333
329

I..............................................................................................................................................
ALT
73.333
1.829
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2016
kr.

2015
tkr.

Indretning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler
20.709
42
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
20.709
42

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
76.316
75
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
76.316
75

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
97.025
117

Varelager
..............................................................................................................................................
grunde og bygninger
5.170.726
1.895
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
5.170.726
1.895

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
11.163.898
22.951
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
2.790.562
0
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
29.375
0
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
2.024.546
1.212
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
sambeskatningsbidrag
609.171
0
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
381.414
59
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
16.998.966
24.222

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer
3.170.840
3.423
Værdipapirer
..............................................................................................................................................
3.170.840
3.423

Likvider
..............................................................................................................................................
9.755.529
9.966

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
35.096.061
39.506

AKTIVER
..............................................................................................................................................
35.193.086
39.623
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2016
kr.

2015
tkr.

Aktiekapital
..............................................................................................................................................
500.000
500
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
9.575.323
9.502
Foreslået
..............................................................................................................................................
udbytte for regnskabsåret
0
1.500

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6
10.075.323
11.502

Hensættelse
..............................................................................................................................................
til udskudt skat
1.056.277
421

HENSATTE
..............................................................................................................................................
FORPLIGTELSER
1.056.277
421

Modtagne
..............................................................................................................................................
forudbetalinger
6.042.315
1.626
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
16.887.064
24.744
Gæld
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
103.728
0
Skyldigt
..............................................................................................................................................
sambeskatningsbidrag
0
275
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
1.028.379
1.055
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
24.061.486
27.700

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
24.061.486
27.700

PASSIVER
..............................................................................................................................................
35.193.086
39.623
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Koncernregnskab
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NOTER
2016
kr.

2015
tkr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
13 (2015: 10)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
6.713.900
5.655
Pensioner
..............................................................................................................................................
658.217
568
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
106.443
101
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
575.300
661
8.053.860

6.985

Finansielle indtægter
2
Renteindtægter
..............................................................................................................................................
fra tilknyttede virksomheder
17.887
60
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
121.556
449
139.443

509

Skat af årets resultat
3
Beregnet
..............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
-603.591
281
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
635.401
248
31.810

529

Materielle anlægsaktiver

4
Indretning af
lejede lokaler

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
103.537
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2016
103.537

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2016
62.121
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
20.707
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2016
82.828

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2016
20.709
Finansielle anlægsaktiver

5
Lejedepositum

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
75.867
Tilgang
..............................................................................................................................................
449
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2016
76.316

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2016
76.316
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NOTER
Note
Egenkapital

6

Aktiekapital

Foreslået
Overført
udbytte for
overskud regnskabsåret

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
500.000 9.501.990 1.500.000 11.501.990
Betalt
..............................................................................................................................................
udbytte
-1.500.000 -1.500.000
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
73.333
73.333

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2016
500.000 9.575.323
0 10.075.323
Eventualposter mv.
Selskabet har deponeret 1.212 tkr. vedrørende potentiel byggesag.
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Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig
leasingydelse på 257 tkr og en samlet restforpligtelse på 814 tkr.
Selskabet er part i enkelte igangværende rets- og voldgiftssager, som er blevet anlagt imod
selskabet. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse sager vil falde positivt ud for
selskabet, men der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om sagernes resultat, herunder den
beløbsmæssige effekt.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse
eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for CMS Holding
ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for byggesager er der givet pant i selskabets likvider med en saldo på 5.577 tkr.
pr. 31. december 2016.
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Til sikkerhed for alt mellemværende med pengeinstitut, 0 tkr., er der givet pant i selskabets
sikkerhedsdepot med en værdi på 3.171 tkr. pr. 31. december 2016 og i en af selskabets
bankkonti med en saldo på 54 tkr. pr. 31. december 2016.
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for CMS Holding ApS, Petersbjerggård 16, 6000 Kolding,
CVR-nummer 25 82 14 24.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Stender Entreprise A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse
true
C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til
salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede
indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes
pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter projektomkostninger til grunde, byggeri mv., der er afholdt på de enkelte
projekter frem til statusdagen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og
lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter
og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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
Indretning af lejede lokaler og materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Indretning
.............................................................................................................................................
af lejede lokaler
5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg 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.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger består af grunde, der måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der
afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og
udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og -betalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
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.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under
henholdsvis omsætningsaktiver og gæld.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne 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 skattesatser, 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
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

