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ALLROUND BYG A/S
SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

ALLROUND BYG A/S
Søren Eriksens Vej 5
5270 Odense N
CVR-nr.:
Regnskabsår:

27 37 98 69
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Sanne Løbner, formand
Jes Neumann Løbner
Morten Andreasen

Direktion

Morten Andreasen

Pengeinstitut

Spar Nord
Fælledvej 3
5000 Odense C

Revisor

REVISION ROSENDAL
FSR-danske revisorer
Næsbyvej 78
5270 Odense N

Ejerforhold

ALLROUND HOLDING ApS, Søren Eriksens Vej 5, 5270 Odense N

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive tømrer og byggefirma og andet dermed
forbunden virksomhed.
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ALLROUND BYG A/S
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2015 for ALLROUND BYG 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 31/5 2016

Direktion

Morten Andreasen

Bestyrelse

Sanne Løbner
Formand

Jes Neumann Løbner
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Morten Andreasen

ALLROUND BYG A/S
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejerne af ALLROUND BYG A/S
Vi har revideret årsregnskabet for ALLROUND BYG A/S for perioden 1. januar - 31. december 2015, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Selskabets ledelse 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 vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Odense, den 31/5 2016

REVISION ROSENDAL
FSR-danske revisorer
CVR-nr.: 30427483

Preben Rosendal
Registreret revisor
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ALLROUND BYG A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for ALLROUND BYG A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke
overskrider beløbsgrænserne.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen
alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt.
Leasing
Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, omkostninger til
råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til
køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
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ALLROUND BYG A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle
leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle 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.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Skat
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Allround Holding ApS (administrationsselskab). Årets
sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på
forfaldstidspunktet.
Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til
deres skattepligtige indkomster.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter
og kildeskatter i sambeskatningskredsen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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:
Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
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ALLROUND BYG A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealisationspris, såfremt denne er
lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af kostpris med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til nominel værdi.
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ALLROUND BYG A/S
RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

2015

1

2

2014

BRUTTOFORTJENESTE ............................................................

5.139.510

4.580.522

Personaleomkostninger ....................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ....................................................................................

4.994.423-

4.406.780-

103.172-

123.172-

DRIFTSRESULTAT ......................................................................

41.915

50.570

Andre finansielle indtægter ..............................................................
Andre finansielle omkostninger .......................................................

126
12.665-

RESULTAT FØR SKAT ...............................................................

29.376

42.289

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

15.839-

12.798-

ÅRETS RESULTAT ......................................................................

13.537

29.491

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ...............................................................................

13.537

29.491

DISPONERET I ALT ....................................................................

13.537

29.491
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ALLROUND BYG A/S
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

2015
3

2014

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...........................................

211.537

314.709

Materielle anlægsaktiver ...............................................................

211.537

314.709

ANLÆGSAKTIVER .....................................................................

211.537

314.709

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ........................................

85.000

85.000

Varebeholdninger ...........................................................................

85.000

85.000

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

1.081.0595.850.000
179.193
200.276

1.440.630
454.000
121.598
213.268

Tilgodehavender .............................................................................

5.148.410

2.229.496

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

199.441-

1.425.826

OMSÆTNINGSAKTIVER ...........................................................

5.033.969

3.740.322

AKTIVER .......................................................................................

5.245.506

4.055.031
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ALLROUND BYG A/S
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

2015

4

5
6

2014

Selskabskapital .................................................................................
Overført resultat ...............................................................................

500.000
648.478

500.000
634.941

EGENKAPITAL ............................................................................

1.148.478

1.134.941

Leverandører af varer og tjenesteydelser .........................................
Gæld til tilknyttede virksomheder ....................................................
Selskabsskat .....................................................................................
Anden gæld ......................................................................................
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse ........................................

943.518
15.839
0
617.187
2.520.484

746.690
13.573
0
1.120.850
1.038.977

Kortfristede gældsforpligtelser .....................................................

4.097.028

2.920.090

GÆLDSFORPLIGTELSER .........................................................

4.097.028

2.920.090

PASSIVER ......................................................................................

5.245.506

4.055.031

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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ALLROUND BYG A/S
NOTER

2015
1

2

2014

Personaleomkostninger
Lønninger .........................................................................................
Pensioner ..........................................................................................
Andre omkostninger til social sikring ..............................................

4.274.951
513.710
205.762

3.771.317
461.903
173.560

Personaleomkostninger i alt ..........................................................

4.994.423

4.406.780

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat .........................................................................
Regulering tidligere års skat .............................................................

15.839
0

13.573
775-

Skat af årets resultat i alt ...............................................................

15.839

12.798

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
3

Materielle anlægsaktiver
Kostpris, primo .............................................................................................................

515.860

Kostpris 31. december 2015

515.860

Af-/nedskrivninger, primo ............................................................................................
Årets af-/nedskrivninger ...............................................................................................

201.151103.172-

Af-/nedskrivninger 31. december 2015

304.323-

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

211.537
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ALLROUND BYG A/S
NOTER

Primo
4

Ultimo

Egenkapital

Virksomhedskapital ...............................................
Overført resultat ....................................................

5

Forslag til resultatdisponering

500.000
634.941

0
13.537

500.000
648.478

1.134.941

13.537

1.148.478

Eventualposter mv.
Der er indgået leasingforpligtelser på:
45 måneder hvor fremtidige leasingydelser udgør kr. 117.495
46 måneder hvor fremtidige leasingydelser udgør kr. 131.836
48 måneder hvor fremtidige leasingydelser udgør kr. 114.594
50 måneder hvor fremtidige leasingydelser udgør kr. 70.450
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Allround Holding ApS koncernen. Som
helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i
sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor
sambeskatningskredsen.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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