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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret l. oktober 2017 - 30.
september 2018 for Græs-røddemeApS.

Årsrapportenaflæggesi overensstemmelsemedårsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabetgiver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. oktober
2017-30. september 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer,at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapportenindstillestil generalforsamlingensgodkendelse.
Ølstykke, den 14. november 2018
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Revisors erklæringom opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Græs-rødderneApS
Vi har opstillet årsrapporten for Græs-røddemeApS for regnskabsåret l oktober 2017 - 30. september
2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapportenomfatter ledelsespåtegning,ledelsesberetning, anvendtregnskabspraksis,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 ledelsen med at udarbejde og præsentereårsrapporten 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.

Årsrapportensamt nøjagtighedenog fuldstændighedenafde oplysninger, der er anvendttil opstillingen
af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling affinansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgavemed sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændighedenaf de oplysninger, ledelsen har givet
os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,
hvorvidt årsrapportener udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Frederikssund, den 14. november 2018
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Græs-rødderneApS
Roskildevej 16

3650 Ølstykke

Direktion

CVR-nr.:

34 88 74 62

Regnskabsperiode:
Stiftet:

l. oktober 2017-30. september 2018
14. december 2012

Hjemsted:

Egedal

SørenBoisen
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Ledelsesberetning

Selskabetsvæsentligsteaktiviteter
Selskabets aktiviteter er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 303. 365, og selskabets balance pr. 30.
september 2018 udviser en egenkapital på kr. 801. 026.

Betydningsfulde hændelser,som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Græs-rødderneApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg fra højereklasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændreti forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsenindregnes indtægteri takt med, at de indtjenes. Herudover indregnesværdireguleringer 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 økonomiskefordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdikan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdikan 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 tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapportenaflægges,og som be- eller afkræfterforhold, der eksisterede påbalancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægterfra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt
ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægtenkan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdienaf det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for

afgivnerabatterer fratrukket i nettoomsætningen.
Andre efcsterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægterog omkostninger
Finansielle indtægterog omkostninger indeholder renter.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Åretsskat, som bestårafåretsaktuelle selskabsskatog ændringi udskudtskat, indregnesi resultatopgøreisenmed den del, der kan henførestil åretsresultat, og direkte i egenkapitalenmed dendel, derkanhenføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fi-adrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineærtover den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget
ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Fortjeneste og tabved salgafimmaterielle anlægsaktiveropgøressom forskellen mellem salgsprisenmed
fradragafsalgsomkostningerog den regnskabsmæssigeværdipåsalgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægtereller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktivermåles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlageter kostpris med fradragafforventet restværdiefter afsluttet bmgstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineæreafskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Andre anlæg,driftsmateriel og inventar

Brugstid
Sår

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiverindregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægterhenholdsvis andre driftsomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelseaf anlægsaktiver
Den regnskabsmæssigeværdiaf immaterielle og materielle anlægsaktivervurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedsta-ivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssigeværdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdiafnettosalgspris og kapitalværdi.Kapitalværdienopgøres som
nutidsværdienaf de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efiler endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdiaf tilgodehavender og nutidsværdienaf de forventede pengestrømme, hemnder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller
portefølje.

Igangværendearbejder for fremmed regning
Igangværendearbejder for fremmed regning måles til salgsværdienaf det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggmnd af færdiggørelsesgradenpå balancedagen og de samlede forventede indtægterpå det
enkelte igangværendearbejde. Færdiggørelsesgradenopgøres som andelen af de afholdte omkosfaiinger i
forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværendearbejde.
Når salgsværdienpå et enkelt igangværendearbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdientil
de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværendearbejder, hvor salgsværdienaf det udførte arbejde
overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværendearbejder, hvor
acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse afkontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i
takt med at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsastningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskatog udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser ogtilgodehavendeaktuel skat indregnesi balancensom beregnet skat afårets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetodeafmidlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssigog skattemæssigværdiafaktiver og forpligtelser opgjort pågrundlagafdenplanlagte anvendelse
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil væregældende,når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringeri skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der
føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gældtil leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvissvarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse l. oktober - 30. september

Note

Bruttofortj eneste
Personaleomkostninger

l

Af- ognedskrivningerafimmaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2017/18

2016

kr.

t.kr.

1.515.694

1.084

-1.004.989
-104. 889

-906
-137

405. 816

41

Finansielleindtaegter

2

o

l

Finansielle omkostninger

3

-12.894

-11

392.922

31

-89.557

-8

303. 365

23

303.365

23

303. 365

23

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

4

Forslag til resultatdisponering
Overførtresultat
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Balance 30. september

Note

2017/18

2016/17

kr.

t. kr.

Aktiver

468.370

274

468. 370

274

Anlægsaktiveri alt

468. 370

274

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværendearbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender

239. 106

328

o

98

Andre anlæg,driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

o

5

o

2

Periodeafgrænsningsposter

188. 713

261

Tilgodehavender

427.819

694

Likvide beholdninger

573. 655

149

Omsætningsaktiveri alt

1.001.474

843

Aktiver i alt

1. 469. 844

1. 117

Selskabsskat

10
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Balance 30. september

Note

2017/18

2016/17

kr.

t. kr.

Passiver

Virksomhedskapital

80. 000

80

Overført resultat

721. 026

418

Egenkapital

801.026

498

Hensættelsetil udskudt skat

76. 548

77

Hensatte forpligtelser i alt

76.548

77

Leverandørerafvarer ogtjenesteydelser

187. 467

Gældtil tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

273.862
88.616

102
339

Anden gæld

42. 325

101

Kortfristede gældsforpligtelser

592. 270

542

Gældsforpligtelseri alt

592. 270

542

1. 469. 844

1. 117

Passiver i alt

Eventualposter mv.
Pantsastninger og sikkerhedsstillelser

o

8
9

11
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Noter

l

2017/18

2016

kl.

t. kr.

Personaleomkostninger
Lønninger

897.879

865

Pensioner

59. 022
27. 185

o

25

20.903

16

1. 004. 989

906

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskaeftigede medarbejdere

2

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

o
o

3

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder

Andre finansielle omkostninger

11.404

10

1.490

l

12.894

11

88. 616

-2

-652

10

1. 593

o

Skat af årets resultat

Åretsaktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

89. 557

12
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Noter

5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
drifitsmateriel
og inventar

Kostpris l oktober 2017
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

597. 596
313. 982

Kostpris 30. september 2018

856.408

Af- og nedskrivninger l. oktober 2017
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændedeaktiver

323.062
104.889
-39.913

Af- og nedskrivninger 30. september 2018

388.038

Regnskabsmæssigværdi30. september 2018

468. 370

-55. 170

Åretsafskrivninger

6

2017/18

2016/17

kr.

t. kr.

Igangværendearbejder for fremmed regning
Igangværendearbejder, salgspris

Indregnet således i balancen:
Igangværendearbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

o

98

o

98

o

98

o

o

98
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Noter

7

8

Egenkapital
Virksomheds-

Overført

kapital

resultat

Egenkapital l. oktober 2017
Årets resultat

80.000

Egenkapital 30. september 2018

lait
497. 661

o

417.661
303.365

80.000

721. 026

801. 026

303.365

Eventualposter mv.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 13-43 mdr. med en samlet forpligtelse på i alt 1. 223 t.kr.

Sambeskatning
Koncernens danske selskaber hæftersolidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v

9

Pantsætningerog sikkerhedsstillelser
Der foreligger ingen pantsætninger.

14

