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Ledelsens regnskabspåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
31 december 2017 for PV Greve AIS.

—

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan
sielle stilling pr. 31 december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
—31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udvik
lingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.
Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 23. februar 2018

Direktion

-

rieron

Bestyrelse

,
Hans Bjørn Barlach

/

‘J Claus Thykjær

Pernille Beckmann

Michael P Stisen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i PV Greve AIS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for PV Greve AIS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
—

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja
nuar— 31. december2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre
vet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfat
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an
ser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl
des besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant: samt at udarbejde årsregnska
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi
dere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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•

•
•

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg
ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in
tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen
hold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Haderslev, den 23. februar 2018
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
vR-j7ofr?228

statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mnel 9718

statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne36185
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Selskabsoplysninger
Selskabet

PV Greve AIS
Svejsegangen i
2690 Karlslunde

Telefon
Hjemmeside
E-mail

70 20 20 94
wwwpvgreve.dk
pvgreve@pvgreve.dk

CVR-nr.
Hjemsted
Regnskabsår
Stiftelsesdato

35 68 33 56
Greve
1. januar 31. december
28. februar 2014

Bestyrelse

Jørgen Søndergaard, formand
Hans Bjørn Barlach
Pernille Beckmann
Claus Thykjær
Michael Pallesgaard Stisen
Jens Skjøt-Arkil

Direktion

Peter Carneron

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes d. 23. februar 2018

Ejerkreds

Greve Kommune (50%)
Arkil AIS (50%)

—

5

Ledelsens beretning om 2017
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at tilbyde ydelser på park- og vejområdet til Greve Kommune, andre kommuner, of
fentlige myndigheder eller private samt at udøve anden virksomhed, som er nært beslægtet hermed.
Usædvanlige forhold
Der er i regnskabsåret ikke indtruffet nogle usædvanlige forhold
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets økonomiske udvikling har foregået planmæssigt.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selska
bets finansielle stilling.
Fremtidsudsigter
Ordrebeholdningen ved indgangen til 2018 er som forventet, og der forventes på den baggrund et tilfreds
stillende resultat for 2018.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt:
Årsrapporten omfatter regnskab for PV Greve AIS.
Årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksom
heder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse 0.
Arsregnskabet for Py Greve AIS indgår i koncernregnskabet for Arkil Holding AIS, Vojens.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
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 de er sandsynlige og kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle
afdrag samt tillæglfradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt be
løb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indreg nes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdif
ferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop
gørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens
opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter
og omkostninger.
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Talopstillinger
Der anvendes parenteser om negative resultater og fradragsposter.

Resultatopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage posterne omsætning og
produktionsomkostninger i posten bruttofortjeneste/-tab i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og fakturering har fundet sted inden årets udgang.
Entreprisekontrakter medtages i nettoomsætningen efter produktionskriteriet.
Entreprisesummerne og avance eller tab resultatføres således forhoidsmæssigt i takt med, at produktio
nen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Der foretages
nødvendig reservation og udgiftsførsel af forventede tab.
Produ ktionsom kostn inger
Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at
opnå årets nettoomsætning. Under produktionsomkostninger indgår tillige udviklingsomkostninger, som
ikke er aktiveret.
Endvidere indregnes reservation til tab på entreprisekontrakter.
Ad ministrationsom kostninger
Adm inistrationsomkostninger m.v. indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kon
torlokaler, kontoromkostninger mv., herunder afskrivninger.
Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner
i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acon
toskatteordningen samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender og
gæld i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Arkil-koncernens danske selska
ber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
Moderselskabet Arkil Holding AIS 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 sambeskat
tede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, I tilknytning hertil modtager selskaber med skat
temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til ned
sættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af
ændring i skattesats 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 i egenkapitalen.
-

-
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Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet knowhow
Erhvervet knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvin
dingsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter alle direkte og indirekte omkostninger relateret til
anskaffelsen.
Erhvervet knowhow afskrives lineært over brugstiden. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
Fortjeneste og tab ved salg af knowhow opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgs
omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resul
tatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel måles til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages nedskrivning til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduce
res med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestids
punktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel
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-

10 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- samt administrationsomkost
finger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger.
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris.
Kostpriser er generelt opgjort efter FIFO-princippet og består af anskaffelsespris samt henførbare hjemta
gelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning for ukurans.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg samt andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der er foretaget reser
vation til imødegåelse af forventet tab.
Entreprisekontrakter
Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af
færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte entreprisekon
trakter.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
De enkelte entreprisekontrakter ndregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser af
hængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
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Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Egenkapital udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalfor
samling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post un
der egen kapitalen.
—

Aktuel 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 og for betalte acontoskat
ter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, I de tilfælde, hvor opgørelse af skattevær
dien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførseisberettigede skattemæssige underskud, må
les til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skaffeforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoaktiver 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.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld, indreg nes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til
det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

Note nr.

2017

2016

Bruttofortjeneste

I

14.200.528

14.093.615

Administrations- og kapacitetsomkostninger
Resultat af primær drift

i

-3.449. 060
10.751.468

-3.440.270
10.653.345

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Finansielle poster, netto

2
3

0
-34.980
-34.980

26
-27.269
-27.243

10.716.488

10.626.102

-2.362.318

-2.350.802

8.354.170

8.275.300

14.000.000

6.000.000
6.000.000
-3.724.700
8.275.300

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets

resultat

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret
Overført til næste år

4

0
-5.645.830
8.354.170
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Balance pr. 31. december

Note nr.

2017

2016

5

1.278.273
1.278.273

2.130.455
2.130.455

6

7.871.847
7.871.847

8.030.263
8.030.263

9.150.120

10.160.718

441.599
0
441.599

505.685
0
505.685

12.173.948

8.054.830

926.778
787.403
13.888.129
12.816.373
27.146.101

595.457
787.403
9.437.690
15.422.849
25.366.224

36.296.221

35.526.942

Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet knowhow
lmmaterielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver
Driftsmateriel
Materielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer
Materielle anlægsaktiver bestemt for salg
Beholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvide midler

Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december

Note nr.

2017

2016

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte
Reserver i alt
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt

7

8

1.000.000
11.912.754
14.000.000
25.912.754
26.912.754

1.000.000
17.558.584
6.000.000
23.558.584
24.558.584

617.021
617.021

795.721
795.721

1.556.236
2.653.240
4.556.970
8.766.446

3.052.113
2.575.544
4.544.980
10.172.637

8.766.446

10.172.637

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenester
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
Eventualforpligtelser og pantsætninger mv.

36.296.221
9

35.526.942
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Noter

Note nr.

2017

2016

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er indeholdt dels i produktionsomkostninger, dels i administrationsomkostninger og
andrager følgende beløb:
Gager og lønninger

1 0.873.903

11.429.059

2.124974

2.1 97.270

62.166

64.881

13.061.043

13.691.210

27

29

Produktionsomkostninger

11.335.968

12.1 17.633

Administrationsomkostninger

1.725.075
13.061.043

1.573.577
13.691.210

0
0

26
26

20.148

11.503

14.832
34.980

15.766
27.269

Pensionsbidrag
øvrige udgifter til social sikring
Gennemsnitlig antal medarbejdere
Personaleomkostninger er indregnet således:

2

Finansielle indtægter
Renteindtægter m.v.

3

Finansielle udgifter
Renteudgifter tilknyttede virksomheder
Renteudgifter mv.
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Noter

Note nr.
4

2017
Skat af årets resultat
Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst
Udskudt skat vedrørende tidligere år
Udskudt skat, regulering

5

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet knowhow
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets af- og nedskrivninger
Ved afgang ertilbageført
Afskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

6

2016

-2541.018

-2.412.984

0
178.700
-2.362.318

0
62.182
-2.350.802

4.260.910

4.260.910

0
0
4.260.910
-2.130.455
-852.182

0
0
4.260.910
-1.278.273
-852.182

0
-2.982.637

0
-2.130.455

1.278.273

2.130.455

11.235.724
2.029.256

7.913.950
3.929.407

0
-168.608
13.096.372

0
-607.633
11.235.724

-3.205.461
-2.089.004

-1.651.884
-1.677.206

0
69.940
-5.224.525

0
123.629
-3.205.461

7.871.847

8.030.263

13.753

65.476

Anlægsaktiver
Driftsmateriel
Kostpris primo
Tilgang
Overført fra aktiver bestemt for salg
Afgang
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets af- og nedskrivninger
Overført til aktiver bestemt for salg
Ved afgang ertilbageført
Afskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
Avance ved salg af driftsmateriel
(Henført til produktionsomkostninger)
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Noter

Note nr.
7

2017
Aktiekapital
Aktiekapital primo
Kapitalforhøjelse
Aktiekapital ultimo

1.000.000

2016

500.000
500.000

0
1.000.000

1.000.000

17.558.584
-5.645.830
11.912.754

21.283.284
-3.724.700
17.558.584

6.000.000
0
-6.000.000

3.000.000

Overført resultat
Saldo primo
Årets resultat
Foreslået udbytte
Saldo primo
Ekstraordinært udbytte
Udbetalt udbytte
Udbetalt ekstraordinært udbytte
Årets udbytte

Egenkapital i alt

0
14.000.000
14.000.000

6.000.000
-3.000.000
-6.000.000
6.000.000
6.000.000

26.912.754

24.558.584

335.801
281.220
617.021

327.021
468.700
795.721

Aktiekapitalen består af 1.000.000 aktier à kr. 1
8

Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
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Noter

2017

Note nr.
9

Eventualforpligtelser og pantsætninger m.v.
Garantier stillet af tredjemand over for bygherrer

3.529.016

2016

3.510.000

Selskabet har indgået lejekontrakt, der ikke kan opsiges før den 30. juni 2019 med
2.296.155
3.937.013
6 måneders varsel. Samlet forpligtelse
Selskabet er sam beskattet med Arkil Hold ing AIS og de øvrige danske selskaber i koncernen.
Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for
danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen

