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Selskabsoplysninger

Selskabet

Sempa El-Installation ApS
Højdevej 9
2300 København S
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Regnskabsår:
Hjemsted:

26 93 62 25
1. juli - 30. juni
11. december 2002
15. regnskabsår
København

Direktion

Peter Tonti, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

1

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017 for Sempa El-Installation ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 5. oktober 2017

Direktion

Peter Tonti
direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Sempa El-Installation ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Sempa El-Installation ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden
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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Hillerød, den 5. oktober 2017

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Bjarne Dahl
Registreret revisor
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive el-installatørvirksomhed og anden hermed beslægtet
virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på kr. 110.913, og
selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.524.950.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sempa El-Installation ApS for 2016/17 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 2016/17 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.

Resultatopgørelsen
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.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter.
Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring m.v. 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.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.
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, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
Brugstid
5-10 år
10
år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Restværdi
0%
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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.
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 enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles
salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis

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 opgjort på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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
bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Årets resultat

2016/17

2015/16

kr.

kr.

689.572

806.993

-640.045

-619.763

49.527

187.230

-128.013
-41.143

-129.431
0

-119.629

57.799

12.388
-888

12.567
-751

-108.129

69.615

-2.784

-18.666

-110.913

50.949

1.000.000
-1.110.913

50.000
949

-110.913

50.949

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Balance 30. juni

Note

2016/17

2015/16

kr.

kr.

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

55.755
5.030

249.881
10.060

60.785

259.941

12.000

12.000

Finansielle anlægsaktiver

12.000

12.000

Anlægsaktiver i alt

72.785

271.941

Varebeholdning

156.712

75.647

156.712

75.647

229.614
42.000
1.381.406
0
21.761

324.179
53.900
1.116.454
8.360
6.088

1.674.781

1.508.981

126.900

320.072

Omsætningsaktiver i alt

1.958.393

1.904.700

Aktiver i alt

2.031.178

2.176.641

Materielle anlægsaktiver
Deposita

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 30. juni

Note

2016/17

2015/16

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

125.000
399.950
1.000.000

125.000
1.510.863
50.000

1.524.950

1.685.863

Hensættelse til udskudt skat

0

494

Hensatte forpligtelser i alt

0

494

86.469
70.338
3.278
346.143

71.422
60.097
27.874
330.891

Kortfristede gældsforpligtelser

506.228

490.284

Gældsforpligtelser i alt

506.228

490.284

2.031.178

2.176.641

Egenkapital

3

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

Passiver i alt
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4
5
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Noter til årsrapporten

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

2016/17

2015/16

kr.

kr.

537.863
87.237
14.945

514.801
90.880
14.082

640.045

619.763

2

2

3.278
-494

27.874
-9.208

2.784

18.666

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Regulering af udskudt skat tidligere år
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Noter til årsrapporten

3

Egenkapital
Selskabskapital
Egenkapital 1. juli 2016
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat
Foreslået udbytte
Egenkapital 30. juni 2017

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

125.000
0
0
0

1.510.863
0
-1.110.913
0

50.000
-50.000
0
1.000.000

1.685.863
-50.000
-1.110.913
1.000.000

125.000

399.950

1.000.000

1.524.950

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Eventualposter m.v.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Tonti Holding ApS
(Administrationsselskab) og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører
sambeskatningen. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten
for Tonti Holding ApS. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske
kildeskatter på udbytter, renter og royalties. Endvidere senere korrektioner til
selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større
beløb.

Udskudt skatteaktiv
Selskabet har et skatteaktiv på kr. 23.644 som ikke er indregnet, da det er usikkert om
hele aktivet vil blive udnyttet.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med Fælleskassen er der afgivet følgende sikkerhed:
944.000 i ophørende livspolice samt selvskyldner kaution udstedt af Peter Tonti.
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