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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.13 - 30.09.14 for Lightyears A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 15. december 2014

Direktionen

Lars Østergaard Olsen

Bestyrelsen

Søren Stensdal

Thomas Dybvad Olesen

Knud Odgaard Pedersen

Formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Lightyears A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Lightyears A/S for regnskabsåret 01.10.13 - 30.09.14, der
omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets 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 selskabets 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30.09.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.13 - 30.09.14 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aalborg, den 15. december 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Lightyears A/S udvikler, producerer og markedsfører designet kvalitetsbelysning til bolig- og
projektmarkedet. Selskabets aktiekapital ejes 90 % af Stensdal Group A/S og 10 % er fordelt
mellem ledende medarbejdere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Lightyears afsætter produkterne gennem ca. 100 forhandlere på hjemmemarkedet og mere
end 900 forhandlere i udlandet fordelt på ca. 60 lande. Hjemmemarkedet er fortsat største
enkeltmarked, mens de væsentligste eksportmarkeder er Storbritannien, Sverige, Tyskland,
USA, Frankrig, Norge, Holland, Japan og Australien. Eksportandelen er stigende, og mere
end 70 % af virksomhedens omsætning hentes udenfor Danmark.
Udvikling i salget har generelt været tilfredsstillende. Stort set samtlige væsentlige markeder
har udvist den forventede vækst. Salget på detailmarkedet i DK er dog påvirket af, at vi med
udgangen af 2013 på eget initiativ stoppede samarbejdet med en større forhandler. Væksten
på eksportmarkederne er som forventet. De nye produktfamilier, som blev lanceret i 2012/13
og 2013/14 har alle bidraget positivt til salgsudviklingen.
De væsentligste aktiviteter i året har været flytning af domicil og showroom til nye og større
lokaler på havnen i Aarhus, samt etablering af showroom i Carlsberg-byen i København.
Virksomheden har i 2013/14 investeret betydeligt i fortsat udvikling af produktporteføljen til
lancering de kommende år. Herudover er implementeret nyt up-to date ERP-system.
Det har igen været et år med god styring af det samlede omkostningskompleks på trods af
investering i organisationen samt nyt og større domicil. Det er lykkedes at øge dækningsgraden, så virksomheden samlet set leverer et meget stærkt resultat. Resultatet er på niveau
med budget, og dermed tilfredsstillende.

Fremtiden
Vi forventer på baggrund af såvel produktlanceringer i 2013/14, samt en stærk og voksende
pipeline af spændende nyheder til lancering i 2014/15, tillige med en fortsat stærkere markedspenetrering, at realisere en betydelig omsætningsvækst og et resultat, der overstiger resultatet i 2013/14.
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Resultatopgørelse

2013/14
DKK

2012/13
DKK

Bruttofortjeneste

22.498.901

21.792.924

Personaleomkostninger

-10.506.977

-9.817.318

Resultat før af- og nedskrivninger

11.991.924

11.975.606

-817.522

-522.866

11.174.402

11.452.740

567.318
-544.609

452.551
-571.304

22.709

-118.753

11.197.111

11.333.987

Skat af årets resultat

-2.614.126

-2.916.811

Årets resultat

8.582.985

8.417.176

8.000.000
582.985

10.000.000
-1.582.824

8.582.985

8.417.176

Note

1

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Resultat af primær drift
2

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt
Resultat før skat

3

Forslag til resultatdisponering
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
30.09.14
DKK

30.09.13
DKK

80.983

95.947

80.983

95.947

559.150
1.930.472

447.992
472.792

394.333

504.321

2.883.955

1.425.105

302.381

177.748

302.381

177.748

3.267.319

1.698.800

7.288.221
3.164.287

8.459.625
661.852

10.452.508

9.121.477

7.579.245
8.477.170
1.248.710
169.348
0

10.340.653
8.957.462
1.949.004
240.223
439.957

Tilgodehavender i alt

17.474.473

21.927.299

Likvide beholdninger

45.067

26.553

Omsætningsaktiver i alt

27.972.048

31.075.329

Aktiver i alt

31.239.367

32.774.129

Note

Erhvervede rettigheder
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
for materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver i alt
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Forudbetalinger for varer
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance

PASSIVER
30.09.14
DKK

30.09.13
DKK

7.000.000
3.925.825
8.000.000

7.000.000
3.342.840
10.000.000

18.925.825

20.342.840

Gæld til kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

4.307.477
954.413
2.146.868
4.291.035
613.749

4.562.002
2.358.794
1.114.715
4.001.493
394.285

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

12.313.542

12.431.289

Gældsforpligtelser i alt

12.313.542

12.431.289

Passiver i alt

31.239.367

32.774.129

Note

Selskabskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
4

5
6
7
8

Egenkapital i alt

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Der er sket ændring i klassifikationen af anlægsaktiverne. Licenser og certificeringer er
tidligere blevet aktiveret som "Produktionsanlæg og værktøjer". Disse klassificeres fremover
som immaterielle anlægsaktiver. Sammenligningstal er rettet og ændringen har ingen
regnskabsmæssig påvirkning udover klassifikationen.
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til
sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
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Anvendt regnskabspraksis

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger
og andre ikke-monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske
valutakurser.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Erhvervede rettigheder
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

3
2-10
5-8

0
0
0
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Anvendt regnskabspraksis

Grunde afskrives ikke.
Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.600 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
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Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdien er
aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Omkostninger vedrørende udvikling af nye produkter indregnes i resultatopgørelsen på
tidspunktet for deres afholdelse.

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med
tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling opgøres som værdien af
direkte og indirekte medgåede materialer og løn. Renter af lån til at finansiere fremstillingen
indregnes ikke i kostprisen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Noter

2013/14
DKK

2012/13
DKK

9.809.921
664.845
0
32.211

9.250.189
431.493
96.840
38.796

10.506.977

9.817.318

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

301.386
265.932

195.426
257.125

I alt

567.318

452.551

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

2.146.868
607.451
-140.193

1.114.715
1.802.096
0

I alt

2.614.126

2.916.811

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt
I alt

2. Andre finansielle indtægter

3. Skatter
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Noter

4. Egenkapital

Beløb i DKK

Selskabskapital

Forslag til udOverført bytte for regnresultat
skabsåret

Egenkapitalopgørelse 01.10.12 - 30.09.13
Saldo pr. 01.10.12
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

7.000.000
0
0

4.925.664
0
-1.582.824

2.500.000
-2.500.000
10.000.000

Saldo pr. 30.09.13

7.000.000

3.342.840

10.000.000

Saldo pr. 01.10.13
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

7.000.000
0
0

3.342.840
0
582.985

10.000.000
-10.000.000
8.000.000

Saldo pr. 30.09.14

7.000.000

3.925.825

8.000.000

Egenkapitalopgørelse 01.10.13 - 30.09.14

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.
Selskabskapitalen består af:

Kapitalandele

Antal

Pålydende
værdi

1.000

7.000

5. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør
maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed.
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Noter

6. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der stillet virksomhedspant på t.DKK
5.000, der giver pant i simple fordringer, driftsinventar og driftsmidler, varelagre samt
immaterielle rettigheder. Bogført værdi heraf udgør t.DKK 29.864.

7. Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for perioden 2014 - 2017 vedrørende biler samt huslejeaftaler med en samlet ydelse på t.DKK 1.787.

8. Nærtstående parter
Ejerforhold:
Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen:
Stensdal Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV
Markholt Holding ApS, Nymarks Alle 157, 8320 Mårslet
Bonzo Holding ApS, Castenschioldsvej 6, 8270 Højbjerg.
Lightyears A/S indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden Stensdal Group A/S,
Rentemestervej 14, 2400 København NV.
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