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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for
Qvalitetsgulvbelægning ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 24. oktober 2016
Direktion

Ole Sørensen

Palle Peter Christensen

direktør

direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Qvalitetsgulvbelægning ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Qvalitetsgulvbelægning ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni
2016, 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 af vores revision. Vi har udført
revisionen 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, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015
- 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, den 24. oktober 2016

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Palle Thaisen

Lisbet Kindvig

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Qvalitetsgulvbelægning ApS
Håndværkervej 44 - 46
4000 Roskilde

Direktion

CVR-nr.:

26 10 57 81

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni

Ole Sørensen, direktør
Palle Peter Christensen, direktør

Revision

RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Sparekassen Sjælland
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive gulvbelægningsvirksomhed på sjælland.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 8.247 t.kr. mod 7.003 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-664 t.kr. mod -222 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
2015/16
kr.

2014/15
t.kr.

8.246.852

7.003

-8.233.964
-40.346

-7.367
-83

-27.458

-447

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

-604.475
17.215
-60.458

198
30
-38

Resultat før skat

-675.176

-257

11.157

35

-664.019

-222

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Disponeret fra overført resultat

-231.974
-432.045

198
-420

Disponeret i alt

-664.019

-222

Note
Bruttofortjeneste
1
2

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat

3

4

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
2016
kr.

2015
t.kr.

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.636.097
31.418

1.626
106

Materielle anlægsaktiver i alt

1.667.515

1.732

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

0

317

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

317

1.667.515

2.049

Råvarer og hjælpematerialer

200.219

279

Varebeholdninger i alt

200.219

279

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

2.437.281
262.765
12.933
57.891
143.000
13.656
50.329

1.891
351
0
47
134
14
27

Tilgodehavender i alt

2.977.855

2.464

Likvide beholdninger

0

1

Omsætningsaktiver i alt

3.178.074

2.744

Aktiver i alt

4.845.589

4.793

Note
Anlægsaktiver
5
6

7

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Balance 30. juni
Passiver
2016
kr.

2015
t.kr.

125.000
0
1.357.760

125
232
1.790

1.482.760

2.147

Andre hensatte forpligtelser

287.501

0

Hensatte forpligtelser i alt

287.501

0

Gæld til realkreditinstitutter

927.610

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

927.610

0

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

40.000
243.412
847.030
0
1.017.276

0
906
890
11
839

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.147.718

2.646

Gældsforpligtelser i alt

3.075.328

2.646

Passiver i alt

4.845.589

4.793

Note
Egenkapital
8 Virksomhedskapital
9 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
10 Overført resultat
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Eventualposter
14 Nærtstående parter
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Noter

1.

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

6.186
811
193
177

8.233.964

7.367

0

18

26.217
32.095
-17.966

26
57
0

40.346

83

60.458

38

60.458

38

-11.157

-35

-11.157

-35

Andre finansielle omkostninger
Andre renteomkostninger

4.

6.906.104
930.129
213.321
184.410

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på bygninger
Afskrivning på anlæg, driftsmateriel og inventar
Fortjeneste/tab ved salg af matr. anl.aktiver

3.

2014/15
t.kr.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2015/16
kr.

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
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Noter

5.

30/6 2016
kr.

30/6 2015
t.kr.

Kostpris 1. juli 2015
Tilgang i årets løb

1.712.200
35.160

1.712
0

Kostpris 30. juni 2016

1.747.360

1.712

-85.046
-26.217

-60
-26

-111.263

-86

1.636.097

1.626

386.626
-186.710

387
0

199.916

387

Af- og nedskrivninger 1. juli 2015
Årets af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver

-281.079
-32.095
144.676

-224
-57
0

Af- og nedskrivninger 30. juni 2016

-168.498

-281

31.418

106

Grunde og bygninger

Af- og nedskrivninger 1. juli 2015
Årets af-/nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016

6.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2015
Afgang i årets løb
Kostpris 30. juni 2016

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016
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Noter

7.

30/6 2016
kr.

30/6 2015
t.kr.

Anskaffelsessum 1. juli 2015

85.000

85

Kostpris 30. juni 2016

85.000

85

Opskrivninger 1. juli 2015
Årets resultat før afskrivninger på goodwill

231.974
-604.475

34
198

Opskrivninger 30. juni 2016

-372.501

232

Overført til hensatte forpligtelser

287.501

0

Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser

287.501

0

0

317

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016
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Noter

8.

125.000

125

231.974
-231.974

34
198

0

232

1.789.805
-432.045

2.210
-420

1.357.760

1.790

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter

12.

125

Overført resultat
Overført resultat 1. juli 2015
Årets overførte overskud eller underskud

11.

125.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for opskrivninger 1. juli 2015
Resultatandel

10.

30/6 2015
t.kr.

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. juli 2015

9.

30/6 2016
kr.

Afdrag
første år
kr.

Restgæld
efter 5 år
kr.

Gæld i alt
30/6 2016
kr.

Gæld i alt
30/6 2015
t.kr.

40.000

0

967.610

0

40.000

0

967.610

0

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med ejerforening er der tinglyst pant i grunde og bygninger med
22.500 kr.
Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Sjælland er tinglyst ejerpantebrev nom.
600.000 kr. med pant i grunde og bygninger samt stillet selvskyldnerkaution af Palle Peter
Christensen og Ole Sørensen.
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Noter
13.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet AB92-garantier overfor kunder med 8 t.kr.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på
468 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 41 måneder og en samlet restleasingydelse på
820 t.kr.
Sambeskatning
Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

14.

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:
Ole Sørensen, Tingvej 32, 4000 Roskilde
Palle Peter Christensen, Holbergsvej 86, 4293 Dianalund
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Qvalitetsgulvbelægning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
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.
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat
efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

30 år
3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 af- og nedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i
det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders
underbalance.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder
indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse.
Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Qvalitetsgulvbelægning ApS som administrationsselskab solidarisk
og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen
vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Qvalitetsgulvbelægning ApS · Årsrapport for 2015/16

17

Anvendt regnskabspraksis
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen
forventes at ligge langt ude i fremtiden.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. De
hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen tilbagediskonteres med den gennemsnitlige obligationsrente.
Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i
det omfang, de er besluttet senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og dermed i goodwill eller koncerngoodwill.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes som omkostning under produktionsomkostninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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