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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Strømholt Byg ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet

et

retvisende

billede

af

selskabets

aktiver,

passiver

og

finansielle

stilling

pr.

31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 23. maj 2016
Direktion

Klaus Michael Hansen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Strømholt Byg ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Strømholt Byg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Vejle, den 23. maj 2016

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Christensen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Strømholt Byg ApS
Gormsvej 88, Voel
8600 Silkeborg

CVR-nr.:

29 77 66 52

Stiftet:

10. juli 2006

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Klaus Michael Hansen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Strømholt Byg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes til kostprisen
af det udførte arbejde.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til
denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede
tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostprisen af det udførte arbejde.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes
på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres
modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller
samtidig.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi
af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. Selskabsskatteprocenten
vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent
end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2

2015

2014

Bruttofortjeneste

3.081.622

2.873.923

Personaleomkostninger

-2.825.690

-2.910.533

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

-113.239

-64.269

Driftsresultat

142.693

-100.879

Andre finansielle indtægter
3

Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

104

1.716

-7.140

-9.644

135.657

-108.807

0

0

135.657

-108.807

135.657

0

0

-108.807

135.657

-108.807

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

159.221

195.181

Materielle anlægsaktiver i alt

159.221

195.181

159.221

195.181

Råvarer og hjælpematerialer

20.000

20.000

Varebeholdninger i alt

20.000

20.000

398.556

357.797

18.000

16.000

0

37.362

70.834

82.310

487.390

493.469

Andre værdipapirer og kapitalandele

3.121

3.128

Værdipapirer i alt

3.121

3.128

429.934

257.572

940.445

774.169

1.099.666

969.350

Anlægsaktiver
4

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
5

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Egenkapital
6

Anpartskapital

125.000

125.000

7

Overført resultat

298.781

163.124

423.781

288.124

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

98.054

196.484

Anden gæld

577.831

484.742

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

675.885

681.226

675.885

681.226

1.099.666

969.350

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

8

Eventualforpligtelser
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Noter
1.

Hovedaktivitet
Selskabet driver tømrervirksomhed og al i forbindelse hermed stående virksomhed.

2.

2015

2014

2.383.665

2.437.924

Pensioner

258.887

272.499

Andre omkostninger til social sikring

133.979

150.971

49.159

49.139

2.825.690

2.910.533

9

10

7.140

9.644

7.140

9.644

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3.

Andre finansielle omkostninger
Andre renteomkostninger

4.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris primo

742.896

Kostpris ultimo

742.896

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

547.715
35.960

Af- og nedskrivninger ultimo

583.675

Regnskabsmæssig værdi ultimo

159.221
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Noter

5.

16.000

-4.825

-16.000

4.825

0

0

18.000

16.000

18.000

16.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Overført resultat primo

163.124

271.931

Årets overførte overskud eller underskud

135.657

-108.807

298.781

163.124

Betalt selskabsskat vedrørende sidste år
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år
Betalt acontoskat for indeværende år

Anpartskapital
Anpartskapital primo

7.

8.

31/12 2014

Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende selskabsskat primo

6.

31/12 2015

Overført resultat

Eventualforpligtelser
Selskabet har gennem pengeinstitut afgivet betalingsgaranti overfør leverandør der pr. 31.
december 2015 udgør 200 t.kr.
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