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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

PTSH Holding ApS
Sondrupvej 12
8350 Hundslund
CVR-nr:
Regnskabsår:

36731761
01/10/2017 - 30/09/2018
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017 - 30. september
2018 for PTSH Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt at resultatet af selskabets aktiver for periode 1.
oktober 2017 - 30. september 2018.
Ledelsen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldte.
Årsrapporten indtilles til genralforsamlingens godkendelse.
HUNDSLUND, den 28/02/2019
Direktion

Torben Schmidt Hansen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Under henvisning til årregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke
overskider beløbsgrænserne.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finasielle aktiver
og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, Endvidere indregnes alle omkostninger,
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser
samt tilbageførelser som følger af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere der har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktives værdi kan måles pålideligt.
Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtigdige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtigelsens 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 konstatnt
efffektiv 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 nomielle beløb.
Ved indregning og mpling tages henyn 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.

Resultatopgørelse
Generelt
Med henvisning til årsregnskabsloven §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning og andre ekstere
omkostninger".
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser 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.
Andre eksterne omkostninger
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Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultaaopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster renteindtægter og renteomkostninger. Udbytte fra andre kapitalandele
indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årtes 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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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 egenkpitalen.

Balance
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i dattervirkomhed indregnes i balancen til kostpris.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktiel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskud skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at junne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandør samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til norminel værdi.
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Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018
Note

2017/18
kr.

2016/17
kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab .........................................................

-1.029

19.496

Resultat af ordinær primær drift ................................................

-1.029

19.496

Øvrige finansielle omkostninger ....................................................
Andre finansielle omkostninger ................................................

-3

Ordinært resultat før skat ...........................................................

-1.032

19.476

227

-4.285

-805

15.191

Overført resultat ..............................................................................

-805

15.191

I alt .................................................................................................

-805

15.191

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

-20

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september 2018
Aktiver
Note
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ......................................

2017/18
kr.
60.975

2016/17
kr.
60.975

Finansielle anlægsaktiver i alt ....................................................

60.975

60.975

Anlægsaktiver i alt .......................................................................

60.975

60.975

Udskudte skatteaktiver ...................................................................

227

0

Tilgodehavender i alt ...................................................................

227

0

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

832

1.864

Omsætningsaktiver i alt ..............................................................

1.059

1.864

Aktiver i alt ...................................................................................

62.034

62.839
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Balance 30. september 2018
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2017/18
kr.
50.000
7.999

2016/17
kr.
50.000
8.804

Egenkapital i alt ...........................................................................

57.999

58.804

Skyldig selskabsskat ......................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ............................................

4.035

4.035
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...........................................

4.035

4.035

Gældsforpligtelser i alt ................................................................

4.035

4.035

Passiver i alt .................................................................................

62.034

62.839
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

2017/18
kr.

2016/17
kr.

227
0
227

-4.035
-250
-4.285

2. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.
Selskabets formål er at drive bowlingcenter herunder cafe- og restaurationsvirksomhed samt
anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte
Gennemsnitligt antal ansatte ............................................................
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