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Side 2

ÆrøXpressen A/S
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 3. december 2016
- 31. december 2017 for ÆrøXpressen A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 3. december
2016 - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Marstal, den 7. februar 2018
Direktion

Leif Keld Jensen

Bestyrelse

Christian Arthur Bang Holm
Formand

Boye Kromann
Næstformand

Søren Vestergaard

Peter Rønholt Hansen

Kristian Pasch Albertsen

Bjørn A. Boye Kromann

Leif Keld Jensen
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ÆrøXpressen A/S
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i ÆrøXpressen A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for ÆrøXpressen A/S for perioden 3. december 2016 - 31. december 2017 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.
Vester Skerninge, den 7. februar 2018
Revisionsfirmaet Kim Jacobsen ApS
CVR-nr.: 36065346

Kim H. Jacobsen
registreret revisor
mne5627
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ÆrøXpressen A/S
SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

ÆrøXpressen A/S
Bymøllevej 3
5960 Marstal
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

38 24 06 41
3. december 2016
Ærø
3. december - 31. december

Bestyrelse

Christian Arthur Bang Holm, formand
Boye Kromann, næstformand
Søren Vestergaard
Peter Rønholt Hansen
Kristian Pasch Albertsen
Bjørn A. Boye Kromann
Leif Keld Jensen

Direktion

Leif Keld Jensen

Pengeinstitut

Rise Flemløse Sparekasse
St. Rise Landevej 10, St. Rise
5970 Ærøskøbing

Advokat

Advokat Fyn
Vråvejen 2
5970 Ærøskøbing

Revisor

Revisionsfirmaet Kim Jacobsen ApS
Fåborgvej 84
5762 Vester Skerninge
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ÆrøXpressen A/S
LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med færgesejlads på ruten Marstal - Rudkøbing.
Færgedriften kan udliciteres.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør -211 tkr. hvilket er forventet da selskabet er i sin etableringsfast med opstart af
færgesejlads på ruten Marstal - Rudkøbing.
I øvrigt henvises der til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter som efter ledelsens mening
indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultatet af
selskabets drift i regnskabsåret.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
Selskabet har den 19. januar 2018 afsluttet aktieemission og selskabskapitalen er blevet forhøjet med 7.016
tkr. til i alt 7.791 tkr.
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ÆrøXpressen A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for ÆrøXpressen A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.
Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder
sammenligningstal.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning samt andre eksterne
omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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ÆrøXpressen A/S
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser
under acontoskatteordningen mv.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellige.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
3. DECEMBER 2016 - 31. DECEMBER 2017

2016/17

1

BRUTTOFORTJENESTE ...................................................................................

191.688-

Personaleomkostninger ...........................................................................................

16.622-

DRIFTSRESULTAT .............................................................................................

208.310-

Andre finansielle omkostninger ..............................................................................

2.479-

RESULTAT FØR SKAT ......................................................................................

210.789-

ÅRETS RESULTAT .............................................................................................

210.789-

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ......................................................................................................

210.789-

DISPONERET I ALT ...........................................................................................

210.789-
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

2017
2

Materielle anlægsaktiver under udførelse ...............................................................

571.562

Materielle anlægsaktiver ......................................................................................

571.562

ANLÆGSAKTIVER ............................................................................................

571.562

Andre tilgodehavender ............................................................................................

92.131

Tilgodehavender ....................................................................................................

92.131

Likvide beholdninger ............................................................................................

280.838

OMSÆTNINGSAKTIVER ..................................................................................

372.969

AKTIVER ..............................................................................................................

944.531
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ÆrøXpressen A/S
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

2017

3

4
5

Virksomhedskapital .................................................................................................
Overført resultat ......................................................................................................

775.000
210.789-

EGENKAPITAL ...................................................................................................

564.211

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................................
Anden gæld .............................................................................................................

375.396
4.924

Kortfristede gældsforpligtelser ............................................................................

380.320

GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................................................

380.320

PASSIVER .............................................................................................................

944.531

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

2017
1

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget ......................................................................................

0

Lønninger ................................................................................................................

16.622

Personaleomkostninger i alt .................................................................................

16.622

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse
2

Materielle anlægsaktiver
Tilgang i årets løb....................................................................................................

571.562

Kostpris 31. december 2017

571.562

Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................................

571.562

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

775.000
0

0
210.789-

775.000
210.789-

775.000

210.789-

564.211

Primo
3

Egenkapital

Virksomhedskapital ...............................
Overført resultat ....................................

Virksomhedskapitalen er uændret siden selskabet stiftelse 3. december 2016.

4

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Selskabet har et ikke aktiveret skatteaktiv på 46 tkr.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

Side 12

