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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

CARTON BYG ØST ApS
Snedkervej 8
6710 Esbjerg V
e-mailadresse:

mt@fa-revision.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:
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13/08/2013 - 31/12/2014

Bankforbindelse

Sydbank
Kongensgade 62
6700 Esbjerg
DK Danmark

Revisor

REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN
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6700 Esbjerg
DK Danmark
CVR-nr:
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for selskabet Carton Byg Øst Aps.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen giver efter vores iopfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler.
Vi indstiller årasrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg, den 30/03/2015
Direktion

Kristian Normand Nikolajsen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i CARTON BYG ØST ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for CARTON BYG ØST ApS for regnskabsåret 18. august 2013 - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
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 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 handlinger 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 virksomhedens 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 virksomhedens
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 vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 18.
august 2013 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
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, 30/03/2015

Flemming Andersen
Reg.revisor HD (R)
REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN
CVR: 19313549
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Ledelsesberetning
Generelt
Selskabet driver virksomhed infor tømrer- og snedkerbranchen.
Udvikling i regnskabsåret
Selskabets drift resulterede i et overskud på kr. 9.569, som ledlesen anser for at være tilfredsstillende.
Forventet udvikling
Selskabet forventer at resultatet for 2015 vil blive tilfredsstillende.
Begivenheder
Der er ikke efter ledelsen skøn indtruffet hændelser efter regnskabsårets slutning, som vil kunne forrykke
selskabets økonomiske stilli8ng.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten for Carton Byg Øst Aps for 13. august 2013 - 31. december 2014 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætningen
Som indtægtskriterium er anvendt fakturingskriteriet. Indtægter er udskrevne fakturaer og fakturerbare
ydelser.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Årets aktuelle skat er afsat med 24,5 %.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og ombygning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivninggrundlaget 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.
Driftsmateriel og inventar

5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostniger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjenesten eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Beholdning af råvarer og hjælpematerialer er optaget til dagspris.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning er værdiansat til anvendte materialers kostpris,
lønforbrug til kostpris samt forsigtig opgjort a´contoavanve.
Regningsmodne arbejder på balancedagen er værdiansat til faktureringspris.
På igangværende arbejder, hvor der forventes tab, udgiftsføres det samlede tab.
Tilgodehavende
Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab efter vurdering af de enkelte debitorer.
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Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtigtelser 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 forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtigelser.
Udskudt skat er afsat med en skattesats med en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser måles på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles
gældsforpligtigelserne til amortseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for
variabelt forrentede gældforpligtigelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 13. aug 2013 - 31. dec 2014
Note
Nettoomsætning ...............................................................................................
Vareforbrug ......................................................................................................
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling .............................
Eksterne omkostninger .....................................................................................

2013/14
kr.
2.058.936
-916.020
119.900
-478.780

Bruttoresultat .................................................................................................

784.036

Personaleomkostninger ....................................................................................

1

-772.177

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

11.859

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

1.110
-142

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

12.827

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

2

-3.258
9.569

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ...............................................................................................

9.569

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

9.569
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note
Råvarer og hjælpematerialer ............................................................................

2013/14
kr.
42.315

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

42.315

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

92.072
77.585
24.517

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

194.174

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

32.759

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

269.248

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

269.248

CVR-nr. 35412247

Side 12 af 13

Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
80.000
79.569

3

159.569

Registreret kapital mv. .....................................................................................
Overført resultat ...............................................................................................
Egenkapital i alt .............................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .........................................................
Skyldig selskabsskat ........................................................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..

15.934
3.258
90.487

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

109.679

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

109.679

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

269.248
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013/14
kr.

kr.

652.432
61.865
57.880
772.177

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

2013/14
kr.

kr.

3.258
0
0
3.258

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Overkurs
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80.000
0
70.000
0
0
0
150.000
0

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Leasingforpligtelser udgør kr. 264.406.
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Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
0
0
9.569
9.569

kr.
70.000
-70.000
0
0

kr.
150.000
0
9.569
159.569

