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Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017
- 30. september 2018 for Arensbach Tømrer & Snedker A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved
mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens
godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober
2017 - 30. september 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Tilst, den 7/11 2018

Direktion

Ask Arensbach Hestbech

Bestyrelse

Julie Petersen
Formand
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Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Arensbach Tømrer & Snedker A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Arensbach Tømrer & Snedker A/S for perioden 1. oktober 2017 - 30.
september 2018 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.

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 7/11 2018

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

Jens Erik Lidegaard
Registreret revisor
mne4173
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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.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
SELSKABSOPLYSNINGER

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
Bogøvænget 21
8381 Tilst
www.Arensbach.dk
ask@arensbach.dk
35 86 05 09
Århus
1. oktober - 30. september

Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Kommune:
Regnskabsår:
Bestyrelse

Julie Petersen, formand
Kent Nielsen

Direktion

Ask Arensbach Hestbech

Revisor

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
Jernbanegade 3
8740 Brædstrup
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Selskabet

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
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
Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 742.569, og selskabets balance pr.
30.09.2018 udviser en egenkapital på kr. 1.274.128.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

This document has esignatur Agreement-ID: 9b8498e7hZnW15571745

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Det er ledelsens forventning, at det kommende år vil udvise et resultat på niveau med indeværende år.
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Arensbach Tømrer & Snedker A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Arensbach Tømrer & Snedker A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse
C-selskaber.
Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder
sammenligningstal.

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.
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.
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 afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at
produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.

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.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Ask Arensbach Holding ApS (administrationsselskab).
Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet.
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.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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Restværdi

4-10 år
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

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.
Når salgsværdien 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
afhængig af nettoværdien af salgssummen 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

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
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 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.
Gældsforpligtelser
1744
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

This document has esignatur Agreement-ID: 9b8498e7hZnW15571745

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Arensbach Tømrer & Snedker A/S

1

2

2017/18

2016/17

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

7.420.339

3.776.049

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

-6.378.317

-3.311.367

-68.949

-39.677

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

973.073

425.005

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

0
3.687
-20.923

112
0
-5.520

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

955.837

419.597

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

-213.268

-96.614

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

742.569

322.983

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forslag til udbytte for regnskabsåret ......................................
Overført resultat ......................................................................

600.000
142.569

0
322.983

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

742.569

322.983

1744

Side 11

This document has esignatur Agreement-ID: 9b8498e7hZnW15571745

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

Arensbach Tømrer & Snedker A/S

2018

2017

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

232.252

262.323

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

232.252

262.323

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

226
12.900

226
10.200

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

13.126

10.426

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

245.378

272.749

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

1.410.164
827.805
4.156
6.998
104.829

1.128.102
512.136
0
0
56.545

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

2.353.952

1.696.783

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

900.399

204.462

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

3.254.351

1.901.245

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

3.499.729

2.173.994
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018
AKTIVER

Arensbach Tømrer & Snedker A/S

3

4

5
6

2018

2017

Virksomhedskapital ................................................................
Ikke-indbetalt virksomhedskapital ..........................................
Overført resultat ......................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ......................................

500.000
-450.000
624.128
600.000

50.000
0
481.559
0

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

1.274.128

531.559

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

8.607

9.614

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

8.607

9.614

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

780.240
291.275
1.141.338
4.141

490.248
131.040
1.007.593
3.940

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

2.216.994

1.632.821

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

2.216.994

1.632.821

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

3.499.729

2.173.994

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018
PASSIVER

Arensbach Tømrer & Snedker A/S
NOTER

1

2017/18

2016/17

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

5.574.297
657.089
146.931

3.068.532
241.551
1.284

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

6.378.317

3.311.367

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets resultat ...............................................
Regulering af udskudt skat .....................................................
Regulering af tidligere års skat ...............................................

216.000
-1.007
-1.725

87.000
9.614
0

Skat af årets resultat i alt .....................................................

213.268

96.614

2

3

Kapital-

Forslag til resul-

Primo

regulering

tatdisponering

Ultimo

50.000

450.000

0

500.000

0
481.559

-450.000
0

0
142.569

-450.000
624.128

0

0

600.000

600.000

531.559

0

742.569

1.274.128

Egenkapital

Virksomhedskapital .................
Ikke-indbetalt
virksomhedskapital .................
Overført resultat ......................
Forslag til udbytte for
regnskabsåret .........................
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Antal fuldtidsansatte i året 17/18 er beregnet til 11.

Arensbach Tømrer & Snedker A/S

4

5

2018

2017

Selskabsskat
Selskabsskat, primo ...............................................................
Skat af årets resultat ...............................................................
Regulering af tidligere års skat ...............................................
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .......................................
Betalt ordinær acontoskat ......................................................

131.040
216.000
-1.725
-44.040
-10.000

60.200
87.000
0
-16.160
0

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

291.275

131.040

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Leasingaftale med Leasing.dk Ford Transit
Aftalen har en rest løbetid på 53 måneder. Ydelsen udgør kr. 3.328,85 pr. måned.
Ved leasingkontraktens udløb er der en restforpligtelse på kr. 55.000
Restforpligtelsen udgør i alt kr. 231.429
Leasingaftale med Leasing.dk Ford Transit
Aftalen har en rest løbetid på 55 måneder. Ydelsen udgør kr. 3.461,23 pr. måned.
Ved leasingkontraktens udløb er der en restforpligtelse på kr. 55.000
Restforpligtelsen udgør i alt kr. 245.368
Leasingaftale med Leasing.dk VW Touareg
Aftalen har en rest løbetid på 16 måneder. Ydelsen udgør kr. 4.328,75 pr. måned.
Ved leasingkontraktens udløb er der en restforpligtelse på kr. 140.000
Restforpligtelsen udgør i alt kr. 209.260
Den samlede leasing forpligtelse er ialt kr. 686.057

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor 3. mand.
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NOTER

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Ask Arensbach Hestbech

Julie Petersen

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-066697459858
Tidspunkt for underskrift: 16-11-2018 kl.: 08:12:38
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-683185545098
Tidspunkt for underskrift: 23-11-2018 kl.: 16:31:03
Underskrevet med NemID

Kent Nielsen

Jens Erik Lidegaard

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-247697499316
Tidspunkt for underskrift: 24-11-2018 kl.: 12:53:20
Underskrevet med NemID

Som Revisor
PID: 9208-2002-2-154654124294
Tidspunkt for underskrift: 25-11-2018 kl.: 13:19:50
Underskrevet med NemID

Ask Arensbach Hestbech
Som Dirigent
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