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Selskabsoplysninger
Selskabet

Springstrup A/S
Fiskerbakken 6
3250 Gilleleje
Hjemstedskommune: Gribskov

Bestyrelse

Advokat David Joseph Dahl Slatcher
Nanna Margrethe Springstrup Høgh
Bjarke Rymkier Springstrup

Direktion

Bjarke Rymkier Springstrup

Stiftelsesdato

26. april 2007

Regnskabsår

1. juli - 30. juni

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed
og anden virksomhed i forbindelse hermed.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for
Springstrup A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 29. oktober 2015.

Direktion

Bjarke Rymkier Springstrup

Bestyrelse

Advokat David Joseph Dahl Slatcher

Nanna Margrethe Springstrup Høgh

Bjarke Rymkier Springstrup
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Springstrup A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Springstrup A/S for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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.
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.

Helsingør, den 29. oktober 2015
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør

Niels Borum Madsen
statsautoriseret revisor
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Springstrup A/S for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjenesten
Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning, ændring i råvarer og hjælpematerialer samt andre driftsindtægter fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætningen ved udført arbejde og salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes
ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger på ordrene og
færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Vareforbrug omfatter omkostninger der er medgået til at opnå årets omsætning.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, leasingomkostninger mv.
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Regnskabspraksis
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver. Fortjeneste og tab ved salg af
materielle aktiver opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi
på salgstidspunktet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen 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 dets moderselskab. Springstrup Invest ApS fungerer som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskud- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over
den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget 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:
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 – 10
3–5

år
år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes
i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.
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Regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisations-værdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde ud fra færdiggørelsesgraden.
Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte sagsomkostninger i forhold til sagens
forventede, samlede omkostninger.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Hensættelse
til tab indregnes dog under hensatte forpligtelser.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
Skyldig skat og udskudt skat
Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab Springstrup Invest ApS. Som følge heraf indregnes aktuelle
skattetilgodehavender og aktuelle skatteforpligtelser i balancen enten under ”tilgodehavender eller gæld til tilknyttede virksomheder”.
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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Regnskabspraksis
Skyldig skat og udskudt skat (fortsat)
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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

1

2014/2015

Bruttofortjeneste

3.412.147

3.897.031

Personaleomkostninger
Afskrivninger

3.370.695
66.539

3.246.993
93.438

Resultat af primær drift

-25.087

556.600

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

4.536
4.420

7.599
25.800

-24.971

538.399

1.168

142.329

-26.139

396.070

Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser
Overført til overført resultat

0
-26.139

400.000
-3.930

Disponeret

-26.139

396.070

Resultat før skat
2

2013/2014

Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

3

4

5

2014/2015

2013/2014

Goodwill

0

0

Immaterielle anlægsaktiver

0

0

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

92.490
155.518

122.255
239.963

Materielle anlægsaktiver

248.008

362.218

Anlægsaktiver

248.008

362.218

Råvarer og hjælpematerialer

502.851

522.594

Varebeholdninger

502.851

522.594

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

765.786
146.291
48.593
6.653
21.105

1.039.934
73.119
31.993
25.889
31.818

Tilgodehavender

988.428

1.202.753

Likvide beholdninger

260.222

576.470

Omsætningsaktiver

1.751.501

2.301.817

Aktiver i alt

1.999.509

2.664.035
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Balance 30. juni
Passiver
Note

6

2014/2015

Selskabskapital
Overført resultat

500.000
471.584

500.000
497.723

Egenkapital

971.584

997.723

Hensættelser til udskudt skat

50.226

55.308

Hensatte forpligtelser

50.226

55.308

Skyldig selskabsskat

33.788

207.213

Langfristet gæld

33.788

207.213

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret

356.541
599
586.772
0

360.465
0
643.326
400.000

Kortfristet gæld

943.912

1.403.791

Gæld

977.700

1.611.004

1.999.510

2.664.035

Passiver i alt
7
8
9

2013/2014

Leasing- og lejeforpligtelser
Eventualforpligtelser
Nærtstående parter og ejerforhold
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Noter til årsrapporten
2014/2015

1

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2.817.614
357.672
111.319
84.090

2.653.249
425.644
95.395
72.705

3.370.695

3.246.993

6.251
-3
-5.080

227.213
0
-84.884

1.168

142.329

Skat af årets resultat
Aktuel skat af årets resultat
Regulering af skat tidligere år
Ændring af hensættelse til udskudt skat

3

2013/2014

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Anskaffelsessum 1. juli
Årets tilgang
Årets afgang

525.000
0
0

Anskaffelsessum 30. juni

525.000

Afskrivninger 1. juli
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

525.000
0
0

Afskrivninger 30. juni

525.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

0

11

Springstrup A/S

Noter til årsrapporten
4

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner
Anskaffelsessum 1. juli
Årets tilgang
Årets afgang

431.507
0
0

843.621
0
163.355

Anskaffelsessum 30. juni

431.507

680.266

Afskrivninger 1. juli
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

309.252
29.765
0

603.658
36.774
115.684

Afskrivninger 30. juni

339.017

524.748

92.490

155.518

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

2014/2015

5

2013/2014

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris

6

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

146.291

73.119

146.291

73.119

Egenkapital
Selskabskapital
Egenkapital 1. juli
Årets resultat

Overført
resultat
497.723
-26.139

Forslået udbytte

500.000
0
0

Egenkapital 30. juni

500.000

471.584

0

Selskabskapitalen består af 500.000 aktier af kr. 1.
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Noter til årsrapporten
7

Leasing- og lejeforpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Leasingaftalernes restløbetid er imellem 30-34 måneder med en samlet ydelse på t.kr. 345.
Huslejeforpligtelse udgør samlet t.kr. 144.

8

Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet entreprenørgaranti overfor tredjemand på i alt 165.807 kr. Denne er nedskrevet til 10
% af entreprisesummen. I alt udgør garantien pr. 30. juni 22.108 kr.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Springstrup Invest ApS som administrationsselskab samt
med øvrige danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede
selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter samt for selskabsskatter.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold:
Følgende aktionærer er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af selskabskapitalen:
Springstrup Invest ApS
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