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INDEPENDENT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2. maj 2OL6 - 3L. december 2016 for TØmrermester
Peter Dan Olsen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2. maj 2016 - 31.
december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Svebølle, 21. maj2OtT

Direktionen

Peter Dan Olsen
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INDEPEND!NT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Til kapitalejeren i Tømrermester Peter Dan Olsen ApS
Vi har udført review af årsregnskabet for Tømrermester Peter Dan Olsen ApS for regnskabsåret 2. maj 2Ot6 -

31,.

december 2016, der omfatter resultatopgØrelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
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 review i overensstemmelse med

den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav if6lge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med
forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet
i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder
etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske
regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af
forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre ivirksomheden, samt anvendelse af analytiske
handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de
internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund

til at mene, at årsregnskabet

ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt

af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2. maj2OL6 - 31. december 20!6 ioverensstemmelse
med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion

med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I

tilknytning til vores review af årsregnskabet har vi efter aftale med ledelsen gennemlæst ledelsesberetningen

og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores

viden opnået ved reviewet eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

)\

Dansk
Revision

,..

4

!)GGi

INDEPENDENT MEMBFR

Tømrermester Peter Dan Olsen APS

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Vi har derudover overvejet, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen.
Kalu nd

borg, 2t. maj 20t7

Dansk Revision Kalundborg
kendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 65766116

revrsor
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INDEPENDENT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste aktiviteter er drift af tømrer- og bygningsarbejder samt anden hermed beslægtet
virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Det er selskabets første regnskabsår. Selskabets driftsaktiviteter, er som i formålsparagraffen. Der har ikke været

enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
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Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

20t6

Note

Resultatopgørelse

DKK

Perioden 2. mai - 31. december

L

Bruttofortieneste

t.452.425

Personaleomkostninger

-L.168.622

Resultat før finansielle poster

283.803

Finansielle om kostninger

-18.628

Resultat før skat

265,t74

Skat af årets resultat

-s9.334

Årets resultat

205.840

Forslag

til resultatdisponering:

Foreslået udbytte

101.200

Overført resultat

to4.640

Resultatdisponering i alt

20s.840
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INDEPENDENT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

2016

Note

Balance

DKK

Aktiver pr. 31. december

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

10.000

Varebeholdninger

10.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.1s4.400

Tilgodehavender

1.154.400

tikvide beholdninger

LL7.698

Omsætningsaktiver i alt

1.282.098

Aktiver i alt

1.282.098
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INDEPENDENT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

20t6

Note

Balance

DKK

Passiver pr. 31. december

s0.000

Virksomhedskapital

2

overført resultat

t04.640

Foreslået udbytte

101.200

Egenkapital i alt

255.840

Kred

447.932

itinstitutter

246.L63

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat

61.351

Anden gæld

270.812

Kortf ristede gældsforpligtelser

1.025.258

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

1.025.258

Passiver i alt

1..282.098

3

Eventualforpligtelser

4

Pantsætninger og sikkerhedsstil lelser
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Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

20t6

Noter

1

DKK

Personaleomkostninger
LØn og gager

1.011.667
L07.726
46.158
3.O72

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring
Qvrige perso na leom kostn

i

n

ger

Personaleomkostninger i alt
Gen

2

1.L68.622

nemsnitlige antal beskæftigede

7

Egenkapital

Virksomhedskapi-

Overført
resultat

Foreslået

1.000 DKK

1.000 DKK

I

alt

udbytte

tal
1.000 DKK

Saldo primo

Årets resultat
Egenkapital ultimo

3

1.000 DKK

50

0

0

50

0

105

101

206

50

105

101

256

Eventualforpligtelser
lngen.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Under likvide beholdninger er bogført TDKK 112, der indestår på sikringskonti.
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Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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 tillægÆradrag 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.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 resu ltatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang, Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv
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Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Anvendt regnskabspraksis

Persona leomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger
Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
Balancen

Varebeholdninger

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles
Eventuelle

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen

til omsættelighed, uku-

rans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom kostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer

til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
lkke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi.

tikvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.
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INDEPENDENT MEMBER

Tømrermester Peter Dan Olsen ApS

Anvendt regnskabspra ksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, 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.
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