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Ledelsens erklæring

Jeg har gennemgået og godkendt bilag til selvangivelsen for indkomståret 2020 for Imbro Vækst Risskov A/S. Den skattepligtige indkomst er opgjort til -64.040 kr.
Bilag til selvangivelsen er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende
skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen.
Jeg skal erklære, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for opgørelse af
den skattepligtige indkomst ud over de i opgørelsen anførte forhold.

Aarhus C, den 10. november 2020
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Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen

Til ledelsen i Imbro Vækst - Risskov A/S
Vi har opstillet bilag til selvangivelsen for Imbro Vækst - Risskov A/S for indkomståret 2020 på grundlag
af virksomhedens årsregnskab for 2019/20 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Bilag til selvangivelsen omfatter principper for opgørelse af skattepligtig indkomst og opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer.
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 bilag til
og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Bilag til selvangivelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af bilag til selvangivelsen, 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 bilag til selvangivelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bilag til selvangivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.
Som anført i bilag til selvangivelsen er dette udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Bilag til
selvangivelsen er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Risskov, den 10. november 2020

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Kaj Kromann Laschewski
statsautoriseret revisor
mne32783
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selvangivelsen efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst

Generelt om opgørelse af den skattepligtige indkomst
Den skattepligtige indkomst er opgjort efter samme principper som sidste år.
Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i årets resultat før skat, som herefter
korrigeres for skattefrie indtægter, ikke-fradragsberettigede omkostninger samt forskydninger i midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af aktiver og forplig-
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Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Note

2019/20
Resultat før skat ifølge årsrapport

335.960

Skattefrie indtægter

-400.000

Regnskabsmæssigt resultat korrigeret for skattefrie indtægter og ikkefradragsberettigede omkostninger
Skattepligtig indkomst

-64.040
-64.040

Egen skattepligtige indkomst

-64.040

Skattepligtig indkomst, Borresøvej 27 ApS, CVR-nr. 37777404

772.467

Sambeskatningsindkomst
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Noter

2019/20
Skattemæssigt underskud til fremførsel, egne, opstået før indtræden i
sambeskatning
Skattemæssigt underskud primo

27.742

Skattemæssigt underskud ultimo

2.

27.742

Beregning af udskudt skat

Fremført underskud til senere indkomstår

Regnskabsmæssig værdi

Skattemæssig
værdi

Beregningsgrundlag

0

27.742

-27.742
-27.742

Beregnet udskudt skat ultimo, 22,0 % heraf

-6.103

Beregnet afsat udskudt skat ultimo

-6.103

Afsat udskudt skat, primo
Ændring i afsat udskudt skat

6.103
0

Regulering af udskudt skat primo som følge af nedsættelse af skatteprocent
Afsat udskudt skat primo
Beregnet udskudt skat primo med årets skatteprocent, 22,0 % af -27.742 kr.

-6.103
6.103
0
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kaj Kromann Laschewski
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