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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019 for Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab.

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. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 19. marts 2020

Direktion

Jørgen Bundsgaard Pedersen
direktør

Bestyrelse

Hans Skov
formand

Erik Røj Jørgensen
næstformand

Søren Blume Schmidt

Anne Bundsgaard Steensbeck Thomas Platz Eskildsen
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab

Vi har opstillet årsrapporten for Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet

har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-

relse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplys-

ninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere selskabet med at udarbejde og præsentere års-

rapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i re-

visorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig

kompetence og fornøden omhu.

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

gen af årsrapporten, er selskabets 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, selskabet har

givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklu-

sion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brørup, den 19. marts 2020

REVISION KJÆR
Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 33 03 78 64

Peter Nørgaard Kjær
Registreret revisor
MNE-nr. mne32372
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Selskabsoplysninger

Selskabet Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab
c/o Jørgen Pedersen
Vigårdsvej 28, Læborg
6600 Vejen

CVR-nr.: 11 13 32 15

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Hjemsted: Vejen

Bestyrelse Hans Skov, formand
Erik Røj Jørgensen, næstformand
Søren Blume Schmidt
Anne Bundsgaard Steensbeck
Thomas Platz Eskildsen

Direktion Jørgen Bundsgaard Pedersen, direktør

Revisor REVISION KJÆR
Registreret revisionsanpartsselskab
Bryggerstræde 20
6650  Brørup
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive skovbrug.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 69.192, og selskabets balance pr.

31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 2.557.824.

Salget fra den primære drift har i 2019 udviklet sig som angivet i nedenstående:

Art af solgte effekter År 2019 År 2018

Langtømmer 620 m3 128 m3

Korttømmer 331 m3 129 m3

Troldhedetræ 119 m3 348 m3

Emballage mix 350 m3 55 m3

Collulose/Spånpladetgræ 231 m3 169 m3

Energitræ 282 m3 22 m3

Flis 11.754 rm. 1.354 rm.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke

selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab for 2019 er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

ger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er

oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under

fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risi-

koovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-

kaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger

ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld

og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i re-

sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med

den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

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.

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

skrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indi-

rekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider

og restværdier:

 Brugstid Restværdi
Øvrige bygninger 50 år 0 %

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-

duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi

på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapital-

værdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder,

og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko

for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

Note 2019
DKK

2018
DKK

Bruttofortjeneste 35.245 50.810

Personaleomkostninger 1 0 0

Resultat før finansielle poster 35.245 50.810

Andre finansielle indtægter 54.033 41.574

Øvrige finansielle omkostninger 0 -40.638

Resultat før skat 89.278 51.746

Skat af årets resultat 2 -20.086 -11.768

Årets resultat 69.192 39.978

Overført resultat 69.192 39.978

69.192 39.978
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Balance pr. 31. december 2019

Note 2019
DKK

2018
DKK

Aktiver

Grunde og bygninger 529.369 447.213

Materielle anlægsaktiver 3 529.369 447.213

Anlægsaktiver i alt 529.369 447.213

Andre tilgodehavender 503.935 559.833

Tilgodehavender 503.935 559.833

Værdipapirer 1.469.371 1.447.897

Værdipapirer 1.469.371 1.447.897

Likvide beholdninger 77.887 60.578

Omsætningsaktiver i alt 2.051.193 2.068.308

Aktiver i alt 2.580.562 2.515.521
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Balance pr. 31. december 2019

Note 2019
DKK

2018
DKK

Passiver

Virksomhedskapital 789.000 789.000

Vedtægtsmæssige reserver 197.190 197.190

Overført resultat 1.571.634 1.502.441

Egenkapital 4 2.557.824 2.488.631

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.000 3.059

Selskabsskat 9.738 9.640

Anden gæld 10.000 14.191

Kortfristede gældsforpligtelser 22.738 26.890

Gældsforpligtelser i alt 22.738 26.890

Passiver i alt 2.580.562 2.515.521

Eventualposter m.v. 5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6
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Egenkapitalopgørelse

Virksomheds-

kapital

Vedtægtsmæs-

sige reserver Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2019 789.000 197.190 1.502.442 2.488.632

Årets resultat 0 0 69.192 69.192

Egenkapital 31. december 2019 789.000 197.190 1.571.634 2.557.824
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Noter

2019
DKK

2018
DKK

1 Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

2 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 20.086 11.770

Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -2

20.086 11.768

3 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Kostpris 1. januar 2019 447.213

Tilgang i årets løb 82.156

Kostpris 31. december 2019 529.369

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 529.369

Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2019 udgør DKK
25.000.000.

4 Egenkapital

Virksomhedskapitalen specificerer sig således:-

406 -aktier á DKK 1.000 406.000

766 -aktier á DKK 500 383.000

789.000
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Noter

5 Eventualposter m.v.

Ingen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.
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