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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30.
september 2013 for Aktiv Leg ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. pr. 30. september samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2012 - 30. september 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hejnsvig, den 21/01/2014
Direktion

Erik Nielsen Poulsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Aktiv Leg ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Aktiv Leg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Billund, 21/01/2014

Svend Aage Stolten
Statsautoriseret revisor
CENTERREVISION BILLUND STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i fremstilling og montering af legeredskaber..

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 udviser et resultat
på kr. 18.570, og virksomhedens balance pr. 30. september 2013 udviser en balancesum på kr. 2.585.402,
og en egenkapital på kr. 602.670.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling....
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Aktiv Leg ApS for 2012-2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med visse tilvalg fra regnskabsklasse C.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Indregningsmetoder og målegrundlag
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen
alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og
hensatte forpligtelser.
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.
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.....

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.
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:
Brugstid
Færdiggjorte udviklingsprojekter 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, ca. 5 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
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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, samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skatter
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.....

Balance
.Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad,
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen,
indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af
den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede
udviklingsomkostninger.
Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Udviklingsomkostninger opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger,
der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.
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.
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Igangværende leverancer af serviceydelser
Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.
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.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse 1. okt 2012 - 30. sep 2013
Note

2012/13
kr.

2011/12
kr.

1.650.943

1.184.331

-1.417.990
-92.309

-1.371.268
-141.125

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

140.644

-328.062

Andre finansielle indtægter ...................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...........................................................

0
-114.549

416
-72.231

Ordinært resultat før skat ..................................................................

26.095

-399.877

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

26.095

-399.877

Skat af årets resultat ..............................................................................

-7.525

80.685

Årets resultat .......................................................................................

18.570

-319.192

Overført resultat ....................................................................................

18.570

-319.192

I alt ........................................................................................................

18.570

-319.192

Bruttoresultat ......................................................................................
Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september 2013
Aktiver
Note
Goodwill ...............................................................................................

2012/13
kr.
230.752

2011/12
kr.
193.541

Immaterielle anlægsaktiver i alt ........................................................

230.752

193.541

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

659.033

437.726

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

659.033

437.726

Anlægsaktiver i alt ..............................................................................

889.785

631.267

Fremstillede varer og handelsvarer .......................................................

838.670

1.140.893

Varebeholdninger i alt ........................................................................

838.670

1.140.893

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning .......................................
Tilgodehavende skat .............................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

591.274
212.500
43.954
9.219

204.639
281.970
37.484
29.051

Tilgodehavender i alt ..........................................................................

856.947

553.144

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................

1.695.617

1.694.037

AKTIVER I ALT ................................................................................

2.585.402

2.325.304
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Balance 30. september 2013
Passiver
Note

2012/13
kr.
126.000
51.870
424.800

2011/12
kr.
126.000
57.855
406.229

2

602.670

590.084

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Andre reserver ......................................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................
Hensættelse til udskudt skat ..................................................................

0

Hensatte forpligtelser i alt ..................................................................

0

Gæld til banker .....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Skyldig selskabsskat .............................................................................
Anden gæld ...........................................................................................

896.409
222.848
863.475

775.430
176.450
74.075
709.265

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ..................................................

1.982.732

1.735.220

Gældsforpligtelser i alt .......................................................................

1.982.732

1.735.220

PASSIVER I ALT ...............................................................................

2.585.402

2.325.304

CVR-nr. 25222199

Side 14 af 14

Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Andre omkostninger til social sikring

2012/13
kr.

2011/12
kr.

1.329.598
88.392
1.417.990

1.292.587
78.681
1.371.268

2. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
126.000
57.855

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
406.229

kr.
0

kr.
590.084

0

0

0

0

0

0
126.000

-5.985
51.870

18.571
424.800

0
0

12.586
602.670

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har leasingaftaler som ikke er medtaget i balancen for følgende beløb:
Leasingydelserne udgør for 2013-2014 kr. 19.302.
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