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Virksomhedsoplysninger

Selskabet

Nybo Malerfirma ApS
Metalbuen 20B
2750 Ballerup

Telefon

44 82 28 90

CVR nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

26 57 87 01
23. april 2002
Ledøje-Smørum
01.07.13 - 30.06.14

Direktion

Claus Nybo Forsing
Steen Knudsen Petersen
Henrik Bo Andersen

Revision

Frej Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Selskabets hovedaktivitet

Malervirksomhed

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 22.september 2014 på
selskabets adresse
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Nybo Malerfirma
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. 30.06.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 5. september 2014
Direktion

Claus Nybo Forsing

Steen Knudsen Petersen
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Henrik Bo Andersen

Revisorpåtegning
Til kapitalejerne i Nybo Malerfirma ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Nybo Malerfirma ApS regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 , 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 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2014 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for årsregnskabet 1. juli 2013 - 30. juni 2014
er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Sorø, den 5. september 2014

Frej Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Henrik Pedersen
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Nybo Malerfirma ApS for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 virksomheden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, 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 der 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
Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens
§ 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt.
Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter følgende poster:
 renteindtægter og –omkostninger,
 realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,
 samt tillæg og godtgørelse 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 på egenkapitalen.

Aktiver
Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller
en anslået dagsværdi, herunder indre værdi eller salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi, såfremt de ikke er
børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende serviceleverancer

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden
opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede
omkostninger.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af aconto faktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på opgaven 'uanset den faktisk udførte andel.

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto
skatter.

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.
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Resultatopgørelse for 1. juli - 30. juni
Note

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

1

Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter associerede virksomheder

13/14

12/13

kr.

t.kr.

3.769.585

3.884

3.458.830

3.456

49.935

87

260.820

341

2.483

0

23.578

18

Finansielle omkostninger associerede virksomheder

5.960

10

Andre finansielle omkostninger

1.421

1

279.500

348

30.700

116

248.800

231

150.000

150

98.800

81

248.800

231

Andre finansielle indtægter

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultat disponering
Udbytte
Overført til næste år
I alt
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Balance pr. 30. juni
Note

13/14

12/13

kr.

t.kr.

Indretning lejede lokaler

203.759

0

Tekniske anlæg

390.833

223

594.592

223

Andre værdipapirer og kapitalandele

77.275

54

Deposita

31.433

10

Finansielle anlægsaktiver

108.708

64

Anlægsaktiver

703.299

287

75.425

75

Varebeholdninger

75.425

75

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

716.317

1.962

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

64.553

62

141.840

300

Andre tilgodehavender

38.615

18

Periodeafgrænsningsposter

82.814

16

1.044.140

2.358

585.147

246

1.704.712

2.679

2.408.012

2.966

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer

Igangværende arbejder for fremmed regning

Tilgodehavender

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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Balance pr. 30. juni
Note

13/14

12/13

kr.

t.kr.

Selskabskapital

126.000

126

Overført resultat

348.991

295

518.791

421

30.700

0

Hensatte forpligtelser

30.700

0

Anden gæld

178.290

160

178.290

160

538.425

1.336

52.750

21

Anden gæld

939.056

879

Skyldigt udbytte

150.000

150

Kortfristede gældsforpligtelser

1.680.231

2.386

Gældsforpligtelser

1.858.521

2.546

2.408.012

2.966

Passiver

2

Egenkapital

Hensættelse til udskudt skat

Langfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat

Passiver

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3

Eventualforpligtelser

4
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Noter til årsrapporten

1

Personaleomkostninger

13/14

12/13

kr.

t.kr.

2.935.730
368.780
154.320

3.051
237
168

3.458.830

3.456

13/14

12/13

kr.

t.kr.

126.000

126

126.000

126

Overført resultat primo

294.590

213

Årets resultat

249.400

231

Udbytte

-150.000

-150

Overført resultat, ultimo

392.791

295

Egenkapital

518.791

421

Gager og lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger
2

Egenkapital

Selskabskapital primo
Virksomhedskapital, ultimo

Selskabskapitalen har ikke været ændret de seneste 5 år.

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Udover pantsætningen i note 7, findes ikke pantsætninger og
sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.

4

Eventualforpligtelser
Der er stillet garantier for i alt 50 t.kr. vedrørende
entreprenørarbejder udført af selskabet.
Heraf er bankindestående på t.kr. 3 stillet som sikkerhed for
garantierne.
Der er stillet garantier for i alt 50 t.kr. vedrørende
entreprenørarbejder udført af selskabet.
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