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Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 - 30.
september 2017 for Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved
mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens
godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober
2016 - 30. september 2017.

This document has esignatur Agreement-ID: 7002b49cynHkr7679553

Tilst, den 12. december 2017

Direktion

Ask Arensbach Hestbech
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Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS for perioden 1.
oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har
tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
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.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.
Brædstrup, den 12. december 2017

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27096174

Jens Erik Lidegaard
Registreret revisor
MNE nr.: mne4173
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Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
Bogøvænget 21
8381 Tilst
www.Arensbach.dk
ask@arensbach.dk
35 86 05 09
1. oktober - 30. september

This document has esignatur Agreement-ID: 7002b49cynHkr7679553

Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Regnskabsår:
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Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med tømrer,
snedker og byggerådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har forsat dine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i
regnskabsåret, som er af en så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesbretningen.

This document has esignatur Agreement-ID: 7002b49cynHkr7679553

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS for 2016/17 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af
enkelte regler for klasse C-selskaber.

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.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter
kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

omkostninger

til

ledelsen,

det

administrative

personale,

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Skat af årets resultat
Årets skat, som 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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 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.

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.

Brugstid

Restværdi

4 år

0%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre værdipapirer
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til
Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.
Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Egenkapital
Selskabsskat 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Likvider
Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".
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Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS

1

2

2016/17

2015/16

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

3.776.049

623.910

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

-3.311.367

-413.064

-39.677

-7.000

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

425.005

203.846

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..............
Andre finansielle omkostninger ..............................................

112
-5.520

0
-116

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ................

419.597

203.730

Ekstraordinære poster ............................................................

0

338

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

419.597

204.068

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

-96.614

-45.000

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

322.983

159.068

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

322.983

159.068

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

322.983

159.068
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RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS

3

2017

2016

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

262.323

63.000

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

262.323

63.000

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

226
10.200

14.512
0

Finansielle anlægsaktiver ....................................................

10.426

14.512

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

272.749

77.512

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................
Andre tilgodehavender ...........................................................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................

1.128.102
512.136
0
56.545

22.983
0
1
0

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

1.696.783

22.984

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

204.462

447.995

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

1.901.245

470.979

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

2.173.994

548.491
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
AKTIVER

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS

4

5

2017

2016

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

50.000
481.559

50.000
158.576

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

531.559

208.576

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

9.614

0

HENSATTE FORPLIGTELSER .............................................

9.614

0

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

490.248
131.040
1.007.593
3.940

129.688
60.200
150.027
0

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

1.632.821

339.915

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

1.632.821

339.915

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

2.173.994

548.491
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
PASSIVER

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
NOTER

1

2016/17

2015/16

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

3.068.532
241.551
1.284

383.490
23.835
5.739

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

3.311.367

413.064

Andre finansielle omkostninger
Gebyrer mv. ............................................................................
Renter, ej skattemæssigt fradrag ...........................................

2.953
2.567

116
0

Andre finansielle omkostninger i alt ..................................

5.520

116

2

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
3

Materielle anlægsaktiver
Kostpris, primo.........................................................................................................
Tilgang i årets løb ....................................................................................................

70.000
239.000

Kostpris 30. september 2017

309.000

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

-7.000
-39.677

Af-/nedskrivninger 30. september 2017

-46.677

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

262.323
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Antal fuldtidsansatte i året 16/17 er beregnet til 6.

Arensbach Tømrer, Snedker & Byggerådgivning ApS
NOTER

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

50.000
158.576

0
322.983

50.000
481.559

208.576

322.983

531.559

2017

2016

Selskabsskat
Selskabsskat, primo ...............................................................
Skat af årets resultat...............................................................
Betalt indkomstskat i regnskabsåret.......................................

60.200
87.000
-16.160

0
60.200
0

Selskabsskat i alt ..................................................................

131.040

60.200

Egenkapital

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

5
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Primo

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ask Arensbach Hestbech

Jens Erik Lidegaard

Som Direktør

Som Revisor

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur
RID: 81524618
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2017 kl.: 13:35:30

Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-154654124294
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2017 kl.: 15:06:56

Ask Arensbach Hestbech
Som Dirigent
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Underskrevet med privat NemID
PID: 9208-2002-2-066697459858
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2017 kl.: 15:11:32

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

