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PÅTEGNINGER

_

LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsespåtegning
BLK
Tolstrup ApS

BLK
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BLK
Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

BLK
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

BLK
Undertegnede erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision.

BLK
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

BLK
Fredericia, den 20. januar 2017

BLK
BLK
DIREKTION
BLK

_______________________

_______________________

Christoffer Lund

Peter Lund
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REVISORS ERKLÆRING
Revisors erklæring
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB
Til den daglige ledelse i

BLK
Tolstrup ApS

BLK
Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 2016 på grundlag af selskabets
bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, 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 Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav for
revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling
af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BLK
Kolding, den 20. januar 2017
Kolding Herreds Landbrugsforening
CVR nr. 21111511

_______________________
Jørgen Thorø
Registreret revisor
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LEDELSESBERETNING MV.

_

SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabsoplysninger
SELSKABET
Tolstrup ApS
Tolstrup Allé
18
7000 Fredericia
Telefon: 21640690
CVR-nr.: 36533471
Stiftet: 28.01.2015
Hjemsted: 7000 Fredericia
Regnskabsår: 01.01. - 31.12.

BLK
DIREKTION
Christoffer Lund
Peter Lund

BLK
REVISOR
Kolding Herreds Landbrugsforening
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding

BLK
PENGEINSTITUT
Sydbank
Gothersgade 31-33
7000 Fredericia
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LEDELSESBERETNING
Ledelsesberetning
HOVEDAKTIVITET
Virksomhedens aktiviteter er anlægsgartnervirksomhed med fokus på drift og anlæg af grønne områder.

BLK
USÆDVANLIGE FORHOLD
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

BLK
USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING
Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

BLK
UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD
Regnskabet for 2016 udviser en vækst i selskabets bruttofortjeneste på ca. 120% og en vækst i årets
resultat før skat på ca. 180%. Der er i 2016 brugt betydelige interne ressourcer på at udvikle selskabet,
som skal sikre indtjeningen i de kommende år. På baggrund her anses årets resultat som
tilfredsstillende.
1. kvartal 2017 byder på øget aktivitet sammenlignet med samme periode sidste år. Det er ledelsens
vurdering, at dette skyldes gunstige markedsforhold kombineret med førnævnte interne udvikling.

BLK
BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
virksomhedens finansielle stilling.
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ÅRSREGNSKAB

_

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for selskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

BLK
BLK
BLK
BLK
RE S UL T AT O P G Ø RE L S E
BLK

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af entreprenørydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

BLK
Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

BLK
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.

BLK
OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER
Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i
året.

BLK
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

BLK
PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
refusioner fra offentlige myndigheder.

BLK
FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, finansielle omkostninger
ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer, gæld,
finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

BLK
SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Årets skat, 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.

BLK
BAL ANCE N
BLK

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris, med fradrag for akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet
scrapværdi efter afsluttet brugstid.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det
tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

BLK
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.
Brugstid
3 år

Driftsmateriel og inventar

Restværdi
0 %

BLK
BLK
Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede
forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv.
Andre kapitalandele måles til dagsværdi.

BLK
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

BLK
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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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 indenfor samme juridiske skatteenhed.
Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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.

BLK
BLK
OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

BLK
BLK
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RESULTATOPGØRELSE
Resultatopgørelse

NOTE

2016

2015

KR.

KR.

BLK
Bruttofortjeneste

2.574.605

1.173.195

-2.000.675
-17.666

-982.423
0

556.264

190.772

-33.122

-6.563

523.142

184.209

-116.571

-42.304

406.571

141.905

Overført resultat

406.571

141.905

Disponering i alt

406.571

141.905

BLK
1

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivning anlægsaktiver

BLK
DRIFTSRESULTAT

BLK
2

Finansielle omkostninger

BLK
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT

BLK
Skat af årets resultat

BLK
ÅRETS RESULTAT

BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
Resultatdisponering

BLK
BLK
BLK
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BALANCE
Balance

NOTE

2016

2015

KR.

KR.

Aktiver

BLK
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar

74.834

53.000

Materielle anlægsaktiver

74.834

53.000

74.834

53.000

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

1.624.486
20.000

622.227
0

Tilgodehavende

1.644.486

622.227

1.644.486

622.227

1.719.320

675.227

BLK
ANLÆGSAKTIVER

BLK
BLK

BLK
OMSÆTNINGSAKTIVER

BLK
BLK
AKTIVER
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BALANCE

NOTE

2016

2015

KR.

KR.

Passiver

BLK
Virksomhedskapital
Overført resultat

50.000
548.476

50.000
141.905

Egenkapital

598.476

191.905

Hensættelser til udskudt skat

360

3.000

Hensatte forpligtelser

360

3.000

90.887
312.815
117.744
599.037

188.500
18.601
40.772
232.448

1.120.483

480.321

1.120.483

480.321

1.719.320

675.227

BLK

Pengeinstitutter
Leverandører af vare og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Kortfristet gældsforpligtigelse

BLK
GÆLDSFORPLIGTIGELSER

BLK
BLK
PASSIVER

BLK
3

Eventualforpligtelser

4

Pantsætning og sikkerhedsstillelse
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NOTER
Noter

1

2016

2015

KR.

KR.

-1.917.309

-952.007

-51.858

-9.565

-31.508

-20.851

-2.000.675

-982.423

7

3

-21.122

-6.563

-12.000

0

-33.122

-6.563

P E RS O NAL E O M KO S T NI NG E R

Lønninger
BLK

Pensioner
BLK

Andre omkostninger til social sikring
BLK

Personaleomkostninger
BLK
BLK

Gennemsnitligt antal ansatte

2

F I NANS I E L L E O M KO S T NI NG E R

Renteudgifter
BLK

Prioritetsomkostninger
BLK

Finansielle omkostninger
BLK
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NOTER
3

BLK

4

E V E NT UAL F O RP L I G T E L S E R
Operationel leasing:
Selskabet har indgået leasingaftaler til en samlet anskaffelsessum på 1.391 tkr.
Restløbetiden er 38-57 måneder med en samlet forpligtelse på tkr.1.224 pr.
31/12 2016. ..

P ANT S Æ T NI NG O G S I KKE RHE DS S T I L L E L S E

Ingen
BLK
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