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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 for Tømrermester Søren Gliese-Mikkelsen 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 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen
anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hårlev, den 5. juli 2016

Direktion

Søren Hesselbjerg GlieseMikkelsen
direktør

Bestyrelse

Jesper Martin Revall
formand

Ole Luplau Gliese

Søren Hesselbjerg GlieseMikkelsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Til kapitalejeren i Tømrermester Søren Gliese-Mikkelsen A/S
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tømrermester Søren Gliese-Mikkelsen
A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små
virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt
planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores
konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger
med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og,
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision,
og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sorø, den 5. juli 2016

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61

Henrik Pedersen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Tømrermester Søren Gliese-Mikkelsen A/S
Lundevej 42
4652 Hårlev
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Stiftet:
Hjemsted:

30 50 28 33
1. januar - 31. december
3. april 2007
Kundekommune

Bestyrelse

Jesper Martin Revall, formand
Ole Luplau Gliese
Søren Hesselbjerg Gliese-Mikkelsen

Direktion

Søren Hesselbjerg Gliese-Mikkelsen, direktør

Revisor

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 5. juli 2016, på selskabets
adresse.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tømrermester Søren Gliese-Mikkelsen A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra
højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 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 tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke
er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de
indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra
konsolideringen.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder,
der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge
af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets
resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i
egenkapitalen.

6

Anvendt regnskabspraksis

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. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-8

Brugstid
år

Restværdi
0-30 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Aktiver med en kostpris på under den skattemæssige beløbsgrænse for straksafskrivninger af
driftsmidler, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i
balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige
leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller
alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver
behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede
forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som
andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte
igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til
de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det
udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 og for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

9

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Bruttofortjeneste

2015

2014

kr.

kr.

1.070.223

984.985

-1.058.176

-795.723

Resultat før af- og nedskrivninger

12.047

189.262

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

12.982

-64.601

Resultat før finansielle poster

25.029

124.661

1.362
-3.176

1.455
-30.710

Resultat før skat

23.215

95.406

Skat af årets resultat

-3.460

-21.440

Årets resultat

19.755

73.966

19.755

73.966

19.755

73.966

Personaleomkostninger

1

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2
3

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
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Balance 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

14.723

90.223

Materielle anlægsaktiver

14.723

90.223

Anlægsaktiver i alt

14.723

90.223

Råvarer og hjælpematerialer

56.325

38.550

Varebeholdninger

56.325

38.550

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

706.002
99.925
20.831
0
30.000

814.506
33.595
20.030
1.300
14.000

Tilgodehavender

856.758

883.431

70.422

212.133

Omsætningsaktiver i alt

983.505

1.134.114

Aktiver i alt

998.228

1.224.337

Likvide beholdninger
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Balance 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat

500.000
18.625

500.000
-1.130

518.625

498.870

Hensættelse til udskudt skat

700

0

Hensatte forpligtelser i alt

700

0

Leasingforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld

0
77.383
121.064
0
280.456

66.480
189.915
214.212
13.540
241.320

Kortfristede gældsforpligtelser

478.903

725.467

Gældsforpligtelser i alt

478.903

725.467

Passiver i alt

998.228

1.224.337

4

Egenkapital

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Hovedaktivitet

5
6
7

12

Noter til årsrapporten

1

kr.

991.148
80.290
-13.262

729.801
47.161
18.761

1.058.176

795.723

801
561

770
685

1.362

1.455

3.176

30.710

3.176

30.710

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

3

2014

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2

2015

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
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Noter til årsrapporten

4

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2015
Årets resultat

500.000
0

-1.130
19.755

498.870
19.755

Egenkapital 31. december 2015

500.000

18.625

518.625

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5

Eventualposter mv.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig
leasingydelse på t.kr. 37. Aftalerne har en restløbetid på 4 år.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som sambeskattet
datterselskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for de skatter, som
vedrører sambeskatningen.
6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sidderhedsstillelser.
7

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at drive tømrervirksomhed.
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