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Gangergårdens Maskinstation A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CVR-nr.
Regnskabsår

Gangergårdens Maskinstation A/S
Høng Landevej 5
4270 Høng
18709473
1. januar 2013 - 31. december 2013

Bestyrelse

Joakim Kirk Gangergård
Anders Gangergård Nielsen
Morten Gangergaard

Direktion

Joakim Kirk Gangergård, Direktør

Revisor

LDM Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Porschevej 3, 1.
7100 Vejle
CVR-nr.: 19553876
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Gangergårdens Maskinstation A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31.
december 2013 for Gangergårdens Maskinstation A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31.
december 2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Høng, den 16. april 2014
Direktion

Joakim Kirk Gangergård
Direktør

Bestyrelse

Joakim Kirk Gangergård

Anders Gangergård Nielsen
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Morten Gangergaard

Gangergårdens Maskinstation A/S

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Gangergårdens Maskinstation A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Gangergårdens Maskinstation A/S for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for
at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 16. april 2014
LDM Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab

Hans-Erik Pedersen
Registreret revisor
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Gangergårdens Maskinstation A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Gangergårdens Maskinstation A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Herudover har selskabet valgt at følge reglerne for klasse C om indregning af leasede aktiver jf.
selskabslovens §83a.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regnskabspost nedenfor.
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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende
vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af
kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:
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Gangergårdens Maskinstation A/S

Anvendt regnskabspraksis
Leasede driftsmidler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

15% saldo afskrivning
15% saldo afskrivning

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet,
og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i
fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering
af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og
udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter
samme retningslinjer som købte aktiver.
Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge
leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelserne, opgjort på basis af leasingkontrakternes
interne renter.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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 ubetydelige risici for
værdiændringer.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes
i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret
restværdi baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente.
Aktuelle skatteforpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse
2013
kr.

2012
kr.

13.180.340

13.367.552

-8.146.929

-7.356.884

-3.497.749

-3.884.418

1.535.662

2.126.250

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

106.755
-486.937

297.103
-729.677

RESULTAT FØR SKAT

1.155.480

1.693.676

-299.400

-424.200

856.080

1.269.476

856.080
856.080

1.269.475
1.269.475

Note
BRUTTORESULTAT
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver

1

RESULTAT FØR FINANSIERING

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat
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Balance 31. december 2013
2013
kr.

2012
kr.

Leasede driftsmidler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

16.784.019
7.310.061
24.094.080

14.673.656
8.157.402
22.831.058

Anlægsaktiver

24.094.080

22.831.058

445.758
445.758

411.031
411.031

6.726.726
2.891.230
203.052
9.821.008

8.580.304
1.208.265
734.354
10.522.923

292

574

Omsætningsaktiver

10.267.058

10.934.528

Aktiver

34.361.138

33.765.586

Note
Aktiver

Råvarer og handelsvarer
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Gangergårdens Maskinstation A/S

Balance 31. december 2013

2013
kr.

2012
kr.

5.000.000
6.483.978
11.483.978

5.000.000
5.627.897
10.627.897

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

2.189.500
2.189.500

1.890.100
1.890.100

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
Leasingforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

0
8.977.717
8.977.717

138.000
9.126.190
9.264.190

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Kortfristede gældsforpligtelser

4.787.900
4.693.775
1.410.284
755.484
62.500
11.709.943

3.704.000
4.288.378
2.771.035
657.485
562.500
11.983.398

Gældsforpligtelser

20.687.660

21.247.588

Passiver

34.361.138

33.765.585

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

Virksomhedens formål
Ejerskab
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

2
3

4

5
6
7
8
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Noter
2013

2012

6.924.974
90.000
915.531
216.424
8.146.929

6.265.842
118.490
788.903
183.649
7.356.884

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.627.898
856.080
6.483.978

4.358.422
1.269.475
5.627.897

Forfald
indenfor 1 år
4.649.900
4.649.900

Forfald
efter 5 år
0
0

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo
Selskabets aktiekapital er fordelt på 10 aktier á kr. 500.000.
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

4. Langfristede gældsforpligtelser
Forfald
efter 1 år
8.977.717
8.977.717

Leasingforpligtelser

5. Virksomhedens formål
Selskabets formål er at drive maskinstation, entreprenør- og vogmandsforretning og anden demed
beslægtet virksomhed.

6. Ejerskab
Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejede minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af aktiekapitalen:
Joakim Kirk Gangergaard, Tjørnelunde Møllevej 8, 4270 Høng

7. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
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Noter
2013

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Udover de i balancen anførte forpligtelser, kan der oplyses følgende om pantsætninger og
sikkerhedstillelser:
Til sikkerhed for mellemværende med Nordea Bank A/S:
Skadeløsbrev med pant i diverse aktiver

kr.
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3.000.000

2012

