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Virksomhedsoplysninger
Vi rksomhed soply snin ger
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Gl. Guldagervej 25
6710 Esbjerg V
CVR-nr.: 30721845
Hjemsted: Esbjerg
Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Direktion
Michael Krogh Hansen
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Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016
for Krogh Arkitekter ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg, den 10.03.2017
Direktion

Michael Krogh Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i Krogh Arkitekter ApS
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Krogh Arkitekter ApS for regnskabsåret 01.01.2016
- 31.12.2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejer
Uden at tage forbehold skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til anpartshaver,
hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Låneforholdet er afviklet i regnskabsåret.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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.
Esbjerg, den 10.03.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Jørn Jepsen

Stig Petersen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Virksomhedens aktivitet består i arkitektvirksomhed
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et overskud på 79 t.kr. som af ledelsen anses som mindre tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Krogh Arkitekter ApS

6

Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

kr.

2.483.922

6.441.788

Personaleomkostninger

1

(2.288.316)

(3.252.477)

Af- og nedskrivninger

2

(141.621)

(162.635)

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle indtægter
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

3

53.985

3.026.676

24.100

47.600

26.731

70.047

104.816

3.144.323

(26.200)

(765.000)

78.616

2.379.323

2.000.000

1.500.000

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

(1.921.384)
78.616

879.323
2.379.323
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

146.764

458.386

Materielle anlægsaktiver

146.764

458.386

Anlægsaktiver

146.764

458.386

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

514.746

25.000

Igangværende arbejder for fremmed regning

170.500

230.689

0

2.174.885

0

5.633

15.379

46.110

Tilgodehavender

700.625

2.482.317

Andre værdipapirer og kapitalandele

579.099

565.430

Værdipapirer og kapitalandele

579.099

565.430

Likvide beholdninger

2.081.692

2.842.382

Omsætningsaktiver

3.361.416

5.890.129

Aktiver

3.508.180

6.348.515

Note

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Periodeafgrænsningsposter

4
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

kr.

kr.

Virksomhedskapital

125.000

125.000

Overført overskud eller underskud

415.066

2.336.450

Forslag til udbytte for regnskabsåret

2.000.000

1.500.000

Egenkapital

2.540.066

3.961.450

Udskudt skat

62.000

110.000

Hensatte forpligtelser

62.000

110.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser

67.973

16.465

Gæld til tilknyttede virksomheder

14.719

0

Skyldige sambeskatningsbidrag

71.850

800.000

Anden gæld

751.572

1.460.600

Kortfristede gældsforpligtelser

906.114

2.277.065

Gældsforpligtelser

906.114

2.277.065

3.508.180

6.348.515

Note

Passiver
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

5

Eventualforpligtelser

6
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Forslag til

Egenkapital
primo
Udbetalt ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksomheds-

overskud eller

regnskabs-

kapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

125.000

2.336.450

1.500.000

3.961.450

0

0

(1.500.000)

(1.500.000)

0
125.000

(1.921.384)
415.066

2.000.000

78.616

2.000.000

2.540.066
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Noter
Noter

2016

2015

kr.

kr.

2.256.049

3.095.559

0

110.600

32.267

46.318

2.288.316

3.252.477

4

5

2016

2015

kr.

kr.

135.715

162.635

5.906

0

141.621

162.635

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2016

2015

kr.

kr.

74.200

800.000

3. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

(48.000)
26.200

(35.000)
765.000

I alt
Direktion

kr.

5.633

5.633

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilbagebetalt i året

Selskabet har i årets løb haft et tilgodehavende ved selskabets virksomhedsdeltagere og ledelse. Tilgodehavendet er forrentet i henhold til gældende lovgivning med 10,2% p.a. Låneforholdet er afviklet i årets løb.

2016

2015

kr.

kr.

61.092

282.304

5. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb
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Noter
6. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Arkitekt Michael Krogh Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for
de sambeskattede selskaber og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i
sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og
måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender
hos tilknyttede virksomheder.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter samt nettokursgevinster vedrørende værdipapirer.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-8 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger 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 på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

