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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

LÆGÅRDS MALERFIRMA ApS
Gammelbyvej 1
7500 Holstebro
CVR-nr:
Regnskabsår:

32281672
01/05/2013 - 30/04/2014

Bankforbindelse

Nordea
Nørregade 14
7500 Holstebro

Revisor

Revisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2013 30. april 2014 for Lægårds Malerfirma ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014.
Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Holstebro, den 02/09/2014
Direktion

Gitte Fly

Helge Lægaard Jensen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Lægårds Malerfirma ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Lægårds Malerfirma ApS for regnskabsåret 1. maj 2013 – 30. april
2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser
i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det interne årsregnskab, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Holstebro, 02/09/2014

Jørn Kjær Iversen
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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.
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
eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang
til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen
indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen melCVR-nr. 32281672

Side 7 af 12
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering
af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 - 7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunkt.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en
individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital, udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat 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 og for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver 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.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. maj 2013 - 30. apr 2014
Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

2.805.435

2.570.869

-2.681.435
-63.200

-2.550.824
-56.034

60.800

-35.989

46.698
-61.841

45.088
-57.633

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

45.657

-48.534

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

45.657

-48.534

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

-13.371

11.773

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

32.286

-36.761

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

32.286

-36.761

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

32.286

-36.761

Bruttofortjeneste/Bruttotab ................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

1

Resultat af ordinær primær drift .......................................................
Andre finansielle indtægter ....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

2
3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. april 2014
Aktiver
Note
Goodwill ................................................................................................

2013/14
kr.
130.667

2012/13
kr.
158.667

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

130.667

158.667

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

91.000

78.425

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

91.000

78.425

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

221.667

237.092

Råvarer og hjælpematerialer ..................................................................

80.245

71.903

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

80.245

71.903

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ....................................
Udskudte skatteaktiver ..........................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ........................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

185.337
196.467
652.382
25.299
1.740
217.092
37.391

66.180
65.000
652.382
29.628
0
196.649
40.383

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

1.315.708

1.050.222

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

1.395.953

1.122.125

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

1.617.620

1.359.217
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Balance 30. april 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
125.000
52.062

2012/13
kr.
125.000
19.776

5

177.062

144.776

Gæld til banker .....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ...................................
Anden gæld ...........................................................................................

626.151
121.175
40.537
652.695

517.161
68.220
55.375
573.685

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

1.440.558

1.214.441

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

1.440.558

1.214.441

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

1.617.620

1.359.217

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013/14
kr.

2012/13
kr.

2.320.525
283.218
77.692
2.681.435

2.194.260
281.711
74.853
2.550.824

2013/14
kr.

2012/13
kr.

26.095
20.603
46.698

26.661
18.427
45.088

2013/14
kr.

2012/13
kr.

2.215
59.626
61.841

2.521
55.112
57.633

2. Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

3. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Selskabet har et tilgodehavende hos et medlem af ledelsen. Tilgodehavendet er forrentet i
overensstemmelse med selskabsloven.
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5. Egenkapital i alt
Virksomhedskapital
kr.
125.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

125.000

Overført
resultat
kr.
19.776
32.286
52.062

Ialt
kr.
144.776
32.286
177.062

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets aktivitet er at drive malervirksomhed.

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået en finansiel leasingkontrakt med en restløbetid på 4 år og med en årlig
ydelse på tkr. 23.
Selskabet er sambeskattet med Lægård Holding ApS. Som sambeskattet selskab, der ikke er
helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter,
renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for
sambeskatningskredsen fremgår af årsrapporten for Lægård Holding ApS, der er
administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet bankgaranti på tkr. 71 for 2 arbejder.
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