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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for
Fruensgaard Byg A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Støvring, den 31. maj 2018
Direktion

............................
Flemming Fruensgaard

Bestyrelse

............................
Flemming Fruensgaard

............................
Carsten Bengtson

............................
Karen Eriksen

............................
Claus Øvad Vinther

CVR-nr. 26456827

Side 4

Fruensgaard Byg A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Fruensgaard Byg A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fruensgaard Byg A/S for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
01.01.17 - 31.12.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid
vil dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
● Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidst udeladelse,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
● Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektitiviteten af selskabets interne kontrol.
● Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
● Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
● Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde,
at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, 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
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 31. maj 2018

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
(CVR.nr. 32895468)

Thomas Nic. Nielsen
Statsautoriseret revisor
mne33689
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i at drive murer-, bygge- og montagevirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for perioden 01.01.17 - 31.12.17 udviser et resultat på DKK -786.343 mod DKK 583.360
for perioden 01.01.16 - 31.12.16. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.203.787
Ledelsen finder årets resultat mindre tilfredsstillende. Året har været påvirket af få enkelt sager, som har påvirket
resultatet negativt. Selskabet har en fornuftig ordrebeholdning, og ledelsen forventer et positivt resultat for det
kommende år.
Selskabets finansielle stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, fremgår i øvrigt af efterfølgende
resultatopgørelse for 2017 og balance pr. 31.12.17.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C-mellem.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og
forventes indbetalt. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.
Bruttofortjeneste
Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget
med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.
Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.
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Vareforbrug
Vareforbrug omfatter direkte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der afholdes for at opnå årets
nettoomsætning med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind. Til vareforbrug
indregnes fragt og spedition.
Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af
råvarer og hjællpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er
for dette år beregnet med 22 %.
Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle
på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
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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.
Sambeskatning
Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet er administrationsselskab og
betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke
på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Finansielt leasede aktiver måles på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, til laveste værdi af dagsværdien af
det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Aktiverne indregnes med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar
Finansielt leasede aktiver

Brugstid

Restværdi
af kostpris

5 år
1- 5 år
3- 5 år

0%
0%
10-25 %

Finansiel leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første
indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente som diskonteringsfaktor
eller virksomhedens alternative lånerente, som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som
øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver, jf. ovenfor.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde med fradrag af foretagne
acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.
Salgsværdien måles pba. færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de
enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det enkelte igangværende arbejde beregnes normalt
som forhold til mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte
igangværende arbejder, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte igangværende arbejde.
Hvis salgsværdien for et 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 afhængigt
af, hvorvidt nettoværdien af salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger er positiv eller negativ.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de samlede indtægter på det enkelte igangværende arbejde, indregnes det samlede forventede tab som en hensat forpligtelse.
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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.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdien (børskursen) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til
balancedagens valutakurs.

Udbytte
Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. I posten medregnes eventuelle
ekstraordinære udbytter, der er udloddet i regnskabsåret.
Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. og indregnes, når selskabet på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller dagsværdi, såfremt forpligtelsen forventes indfriet på længere sigt.

Selskabsskat
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.
Udskudte skatteaktiver, herunder værdien 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. 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.
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Anvendt regnskabspraksis

Sambeskatning
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet indregnes i balancen under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017

Note

2017
BRUTTOFORTJENESTE

1
####
2

5.462.178

8.673.978

-5.976.336

-7.441.302

-419.336

-481.382

-22.868

0

-956.362

751.294

25.947

897

-44.216

-35.616

-974.631

716.575

Skat af årets resultat

188.288

-133.215

ÅRETS RESULTAT

-786.343

583.360

Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen
Overført resultat

0
-786.343

500.000
83.360

I ALT

-786.343

583.360

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT

3

2016

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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Balance pr. 31/12 2017
Aktiver
Note

2017

2016

2

Produktionsanlæg og maskiner

428.431

567.345

2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt leasingaktiver

612.490

915.780

Materielle anlægsaktiver i alt

1.040.921

1.483.125

ANLÆGSAKTIVER I ALT

1.040.921

1.483.125

Varebeholdninger

160.000

91.676

Varebeholdninger i alt

160.000

91.676

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.246.801

3.051.932

Igangværende arbejder for fremmed regning

3.032.326

670.186

0

537.130

Andre tilgodehavender

34.076

0

Periodeafgrænsningsposter

97.866

133.313

5.411.069

4.392.561

Andre værdipapirer og kapitalandele

67.656

63.922

Værdipapirer og kapitalandele i alt

67.656

63.922

8.794

1.031.756

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

5.647.519

5.579.915

AKTIVER I ALT

6.688.440

7.063.040

Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31/12 2017
Passiver
Note

2017

2016

3

Virksomhedskapital

500.000

500.000

4

Overført resultat

703.787

1.490.130

0

500.000

1.203.787

2.490.130

Udskudt skat

254.312

442.600

Andre hensættelser

100.000

100.000

Hensatte forpligtelser i alt

354.312

542.600

Anden langfristet gæld

211.598

337.326

Langfristede gældsforpligtelser i alt

211.598

337.326

Kortfristet del af langfristet gæld

125.728

184.937

45.665

0

2.034.774

2.116.582

1.490

6.667

Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder

933.018

0

Anden gæld

618.068

1.384.798

Periodeafgrænsningsposter

1.160.000

0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.918.743

3.692.984

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

5.130.341

4.030.310

PASSIVER I ALT

6.688.440

7.063.040

Forslag til udbytte
EGENKAPITAL I ALT

3

5

5

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
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Balance pr. 31/12 2017
Passiver
Note
6

2017

7

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

8

Igangværende arbejder for fremmed regning

9

Finansielle indtægter

10

Finansielle omkostninger
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NOTER

2017

2016

Note 1 - Personaleomkostninger
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret

17

18

5.130.980
678.709
166.647
0

6.272.765
770.636
290.963
106.938

5.976.336

7.441.302

Produktionsanlæg og maskiner
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året
Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

2.485.344
0
0
2.485.344

2.440.884
44.460
0
2.485.344

Akkumulerede afskrivninger primo
Afskrivninger vedr. afgang
Årets afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger ultimo

1.917.999
0
138.914
2.056.913

1.746.460
0
171.539
1.917.999

428.431

567.345

1.708.741
48.102
-263.129
1.493.714

1.708.741
0
0
1.708.741

792.961
-192.159
280.422
881.224

483.118
0
309.843
792.961

612.490

915.780

Gager og lønninger
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

Note 2 - Anlægsaktiver

Bogført værdi produktionsanlæg og maskiner ultimo

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året
Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo
Akkumulerede afskrivninger primo
Afskrivninger vedr. afgang
Årets afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger ultimo
Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar

CVR-nr. 26456827

Side 19

Fruensgaard Byg A/S

NOTER

2017

2016

HERAF finansielt leasede aktiver
Anskaffelsessum primo
Tilgang i året
Afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

983.293
0
-263.129
720.164

983.293
0
0
983.293

Akkumulerede afskrivninger primo
Afskrivninger vedr. afgang
Årets afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger ultimo

371.953
-192.159
187.985
367.779

191.199
0
180.754
371.953

Bogført værdi finansielt leasede aktiver

352.385

611.340

Afskrivninger:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

138.914
280.422

171.539
309.843

Afskrivninger i alt

419.336

481.382

0
-188.288

180.615
-47.400

-188.288

133.215

1.490.130
-786.343

1.406.770
583.360

703.787
0

1.990.130
-500.000

703.787

1.490.130

337.326

522.263

337.326
-125.728

522.263
-184.937

211.598

337.326

Note 3 - Skat
Skat af årets resultat:
Skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat (indtægt)

Note 4 - Overført resultat
Overført resultat primo
Årets resultat
Til disposition i alt
Foreslået udbytte for året

Note 5 - Langfristede gældsforpligtelser
Leasinggæld
Gæld i alt
Kortfristet del (1. års afdrag)
Langfristet gæld
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NOTER

Note 6 - Eventualforpligtelser
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet F.F. Holding Støvring ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for F.F. Holding Støvring ApS,
der er administrationsselskab for sambeskatningen.

Note 7 - Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der givet virksomhedspant på t.DKK 500

Note 8 - Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Acontofaktureringer
Overført til tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

14.102.563
2.773.649
-13.843.886

6.436.506
1.902.434
-7.668.754

3.032.326

670.186

Renter, tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

0
25.947

9.918
937

I alt

25.947

10.855

Renter, tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
Øvrige finansielle omkostninger

8.001
28.995
7.220

0
37.802
7.903

I alt

44.216

45.705

Igangværende arbejder for fremmed regning i alt

Note 9 - Finansielle indtægter

Note 10 - Finansielle omkostninger
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