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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Buhl

Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 30. juni 2016

Direktion

Holger Buhl
direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Buhl Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Buhl Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 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 oplys-

ninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregn-

skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revi-

sorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende inte-

gritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

gen 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 30. juni 2016

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jesper Hørby Jensen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Buhl Holding ApS

Tiufkærvej 102

Tiufkær

7000 Fredericia

CVR-nr.: 73 48 75 28

Stiftet: 20. januar 1984

Hjemsted: Tiufkær

Regnskabsår: 1. maj - 30. april

Direktion Holger Buhl, direktør

Revisor Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gunhilds Plads 2

7100 Vejle
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Buhl Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-

ser for en klasse B-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin-

ger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af

ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-

skabet, 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 forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstil-

ling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne om-

kostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fun-

det 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.

Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger

og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varme-

regnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Buhl Holding ApS · Årsrapport for 2015/16 4



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejen-

domme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Om-

kostninger vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværende med lejere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti-

ver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursa-

vancer 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 resultatop-

gørelsen 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 nedskrivnin-

ger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-

rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der:

Bygninger 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re-

sultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-

ninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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 skattepligti-

ge 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 af-

vikling 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 skatteak-

tivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontant-

lån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet

som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-

tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

Note 2015/16 2014/15

Bruttofortjeneste 202.425 278.895

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -70.198 -133.894

Resultat før finansielle poster 132.227 145.001

Andre finansielle indtægter 171 270

Andre finansielle omkostninger -168.719 -207.628

Resultat før skat -36.321 -62.357

2 Skat af årets resultat 9.000 18.746

Årets resultat -27.321 -43.611

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -27.321 -43.611

Disponeret i alt -27.321 -43.611
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Balance 30. april

Aktiver

Note 2016 2015

Anlægsaktiver

3 Grunde og bygninger 8.261.963 8.271.405

3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 44.417 50.917

Materielle anlægsaktiver i alt 8.306.380 8.322.322

Anlægsaktiver i alt 8.306.380 8.322.322

Omsætningsaktiver

Udskudte skatteaktiver 32.000 23.000

4 Tilgodehavende selskabsskat 9.746 8.746

Andre tilgodehavender 31 0

Periodeafgrænsningsposter 58.804 58.235

Tilgodehavender i alt 100.581 89.981

Likvide beholdninger 506.588 413.443

Omsætningsaktiver i alt 607.169 503.424

Aktiver i alt 8.913.549 8.825.746
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Balance 30. april

Passiver

Note 2016 2015

Egenkapital

5 Virksomhedskapital 200.000 200.000

6 Overført resultat 914.142 941.463

Egenkapital i alt 1.114.142 1.141.463

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 5.304.000 5.304.000

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.322.089 1.296.064

Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.626.089 6.600.064

Kortfristet del af langfristet gæld 0 19.792

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 6.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 140.267 7.142

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 986.036 965.006

Anden gæld 47.015 86.279

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.173.318 1.084.219

Gældsforpligtelser i alt 7.799.407 7.684.283

Passiver i alt 8.913.549 8.825.746

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9 Eventualposter
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Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i ejendomsudlejning og bortforpagtning.

2015/16 2014/15

2. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 0 4.254

Regulering af udskudt skat -9.000 -23.000

-9.000 -18.746

3. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris primo 8.525.699 65.000

Tilgang 54.256 0

Kostpris ultimo 8.579.955 65.000

Af- og nedskrivninger primo 254.294 14.083

Årets afskrivninger 63.698 6.500

Af- og nedskrivninger ultimo 317.992 20.583

Regnskabsmæssig værdi ultimo 8.261.963 44.417

30/4 2016 30/4 2015

4. Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat primo 8.746 4.000

Betalt indkomstskat i regnskabsåret -8.000 0

Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år 746 4.000

Beregnet selskabsskat for indeværende år 0 -4.254

Betalt acontoskat for indeværende år 9.000 9.000

9.746 8.746
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Noter

30/4 2016 30/4 2015

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 200.000 200.000

200.000 200.000

6. Overført resultat

Overført resultat primo 941.463 985.074

Årets overførte resultat -27.321 -43.611

914.142 941.463

7. Gældsforpligtelser

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30/4 2016

Gæld i alt
30/4 2015

Gæld til

realkreditinstitutter 0 5.304.000 5.304.000 5.323.792

Gæld til selskabsdeltagere

og ledelse 0 2.308.124 2.308.124 2.261.069

0 7.612.124 7.612.124 7.584.861

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 5.304 t.kr., er der givet pant i grunde og

bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2016 udgør 8.253 t.kr.

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Ingen.
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