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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 for
Skads Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS.
Ledelsen erklærer:
* At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
* At årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april
2015 - 31. marts 2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 29/08/2016
Direktion

Bent Hyldahl Nielsen
direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS
for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelseberetningen
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.
Esbjerg, 29/08/2016

Gert Nygaard Madsen
registreret revisor
REVISION VARDE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 18072106
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteten består i at drive tømrer- og snedkerivirksomhed, samt anden dermed beslægtet
virksomhed, herunder entreprenørvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets omsætning er steget 20% i forhold til året før. Årets resultat er 246 tkr. højere end
i regnskabsåret 2014/15.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som
forrykker årsrapportens udsagn.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, ændring i lagre og igangværende arbejder, andre
drifts-indtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og når indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes
med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5 pct.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet BHN Holding ApS.
BHN Holding ApS er administrationsselskabet, og afregner som følge heraf, alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Erhvervede maskiner og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineær afskrivning baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Maskiner: 5-10 år
Aktiver med en kostpris under 12.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.
Varebeholdninger
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Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivningen andrager kr. 0 pr. 31/3 2016.
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.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Forudbetalinger
indregnes under gældsforpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles
til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, da realisationen først forventes efter 2016.
Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.
Periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse under posten ”Forslag til udbytte for regnskabsåret”
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Resultatopgørelse 1. apr 2015 - 31. mar 2016
Note
Bruttoresultat ..............................................................................
Personaleomkostninger .................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ................................................................................

1

Resultat af ordinær primær drift ..............................................

2015/16
kr.

2014/15
kr.

7.355.087

6.534.018

-5.451.378

-5.003.273

-256.865

-239.465

1.646.844

1.291.280

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver ..........................................
Andre finansielle indtægter ...........................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...................................................

2.730
-79.124

71
-38.274

Ordinært resultat før skat ..........................................................

1.570.450

1.253.077

-373.670

-302.966

1.196.780

950.111

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .........................
Overført resultat ............................................................................

621.780
575.000

950.111
0

I alt ................................................................................................

1.196.780

950.111

Skat af årets resultat ......................................................................
Årets resultat ...............................................................................

0

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. marts 2016
Aktiver
Note
Produktionsanlæg og maskiner .....................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .......................................

2015/16
kr.
793.627
297.508

2014/15
kr.
721.547
426.453

Materielle anlægsaktiver i alt ....................................................

1.091.135

1.148.000

Andre værdipapirer og kapitalandele ............................................

106.000

106.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ...................................................

106.000

106.000

Anlægsaktiver i alt ......................................................................

1.197.135

1.254.000

Råvarer og hjælpematerialer .........................................................

39.538

41.082

Varebeholdninger i alt ................................................................

39.538

41.082

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ...............................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ............................
Andre tilgodehavender ..................................................................

3.912.772
2.096.435
48.953

3.294.818
3.671.241
0
76.453

Tilgodehavender i alt ..................................................................

6.058.160

7.042.512

Likvide beholdninger ....................................................................

135.647

129.111

Omsætningsaktiver i alt .............................................................

6.233.345

7.212.705

Aktiver i alt ..................................................................................

7.430.480

8.466.705
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Balance 31. marts 2016
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ..................................................................
Overført resultat ............................................................................

2015/16
kr.
125.000
1.875.000

2014/15
kr.
125.000
1.300.000

Egenkapital i alt ..........................................................................

2.000.000

1.425.000

Hensættelse til udskudt skat ..........................................................

157.502

192.920

Hensatte forpligtelser i alt ..........................................................

157.502

192.920

Gæld til banker .............................................................................
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for
fremmed regning ...........................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ......................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ...........................
Skyldig selskabsskat .....................................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring .................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ............................................

57.897

3.838

177.092

2.291.874

1.267.086
1.180.885
409.088

850.409
1.298.418
233.338

1.559.150

1.220.797

621.780

950.111

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ..........................................

5.272.978

6.848.785

Gældsforpligtelser i alt ...............................................................

5.272.978

6.848.785

Passiver i alt .................................................................................

7.430.480

8.466.705
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2015/16
kr.

2014/15
kr.

4.461.544
581.711
408.123
5.451.378

4.040.766
570.377
392.130
5.003.273

2015/16
kr.

2014/15
kr.

409.088
-35.418
0
373.670

233.338
69.628
0
302.966

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Leje af lokaler udgør årligt 81.000 kr. Aftalerne er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af
begge
parter med 3 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør 10.500 kr.
Selskabet hæfter solidarisk med BHN Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.
Med hensyn til garantiforpligtelser og eventuelle reklamationer på udført arbejde, anser
ledelsen
det for usandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et væsentligt træk på virksomhedens
økonomiske ressourcer

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har deponeret kr. 126.639 af den likvide beholdning til sikkerhed for
tømrerentrepriser.
Der er herudover stillet sædvanlige arbejdsgarantier af pengeinstitut på kr. 147.868.
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