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SELSKABSOPLYSNINGER
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H T Qvadrat ApS
c/o Dennis Dalin, Stadion Alle 19
9881 Bindslev
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

39 45 35 92 39453592
22. marts 2018
Bindslev
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Direktion

Dennis Vinding Dalin
Emil Nielsen

Revisor
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Havnegade 18
9850 Hirtshals

Pengeinstitut
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Østergade 15
9760 Vrå
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LEDELSESPÅTEGNING
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30.
september 2019 for H T Qvadrat ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. oktober 2018 - 30. september 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Bindslev, den 22. november 2019
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Direktion:
________________________
Dennis Vinding Dalin

________________________
Emil Nielsen
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER
Til kapitalejerne i H T Qvadrat ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for H T Qvadrat ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september
2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen 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.
Hirtshals, den 22. november 2019
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet forventer at reetablere selskabskapitalen via indtjening de kommende år.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER
Note

2018/19
kr.

2017/18
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
2.230.641
976.551

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-2.359.651
-1.111.319
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-63.734
-31.600

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-192.744
-166.368

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
2
-65.430
-17.262

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-258.174
-183.630

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-258.174
-183.630
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-258.174
-183.630

I..............................................................................................................................................
ALT
-258.174
-183.630
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BALANCE 30. SEPTEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
189.436
216.406
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
189.436
216.406

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
189.436
216.406

Råvarer
..............................................................................................................................................
og hjælpematerialer
10.000
0
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
10.000
0

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
603.612
422.261
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
4
171.484
50.000
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
0
16.091
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
775.096
488.352

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
785.096
488.352

AKTIVER
..............................................................................................................................................
974.532
704.758
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
50.000
50.000
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-441.804
-183.630

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
5
-391.804
-133.630

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
462.362
278.702
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
4
39.088
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
377.281
15.000
Gæld
..............................................................................................................................................
til selskabsdeltagere og ledelse
257.944
238.343
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
229.661
306.343
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
1.366.336
838.388

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
1.366.336
838.388

PASSIVER
..............................................................................................................................................
974.532
704.758
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER
2018/19
kr.

2017/18
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
7 (2017/18: 7)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
2.032.069
943.683
Pensioner
..............................................................................................................................................
118.807
97.828
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
65.102
9.846
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
143.673
59.962
2.359.651

1.111.319

Andre finansielle omkostninger
2
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
65.430
17.262
65.430

17.262

Materielle anlægsaktiver

3
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. oktober 2018
248.006
Tilgang
..............................................................................................................................................
36.764
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. september 2019
284.770

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. oktober 2018
31.600
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
63.734
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. september 2019
95.334

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. september 2019
189.436

Igangværende arbejder for fremmed regning
4
Salgsværdi
..............................................................................................................................................
af periodens uafsluttede produktion
1.486.436
50.000
Acontofaktureringer
..............................................................................................................................................
-1.354.040
0

Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning, netto
132.396
50.000

Der indregnes således:
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (aktiver)
171.484
50.000
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (passiver)
-39.088
0
132.396
Egenkapital

50.000
5
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NOTER
2019
kr.

Selskabskapital

Overført
resultat

2018
kr.

Note

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. oktober 2018
50.000
-183.630
-133.630
Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-258.174
-258.174

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. september 2019
50.000 -441.804 -391.804
Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Selskabet har et skatteaktiv på 96 tkr. der ikke er indregnet i årsrapporten.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Vendsyssel på 462 tkr. har virksomheden
stillet virksomhedspant på nominelt 500 tkr. Virksomhedspantet omfatter anlægsaktiver og
debitorer, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 793 tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for H T Qvadrat ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse
true
C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i
nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien
af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og
omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er
sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
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 i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
1-5 år
0-30 %
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr, omkostninger til fabriksadministration
og ledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produkterne.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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.
Skyldig skat 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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 i
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

