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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Grønagers Grafisk Produktion A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 30. juni 2015
Direktion

Per Schneider
Bestyrelse

Per Schneider

Marianne Depping

Ole Depping Schneider
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Grønagers Grafisk Produktion A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Grønagers Grafisk Produktion A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 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.
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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. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvoraf det
fremgår at selskabets fortsatte drift er forudsat af at selskabet har det nødvendige likviditetsberedskab.
Som det også fremgår af note 1, forventer selskabets ledelse, at det nødvendige likviditetsberedskab vil
være til stede og aflægger derfor årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har tabt over halvdelen af selskabskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven.
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabslovens § 210,
stk. 1, har ydet lån til dets kapitalejer, som pr. 31. december 2014 udgør kr. 5.040. Herudover skal vi oplyse, at selskabet på balancedagen ikke har indberettet og tilbagebetalt kildeskat for lånet.
Selskabets ledelse kan ifalde ansvar i forbindelse med ovennævnte forhold.
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.

København, den 30. juni 2015

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Mads Thomsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Grønagers Grafisk Produktion A/S
Langebjergvænget 14
4000 Roskilde

Bestyrelse

Telefon:

46 75 64 04

Telefax:

46 75 64 04

E-mail:

ggp@grafisk.dk

CVR-nr.:

25 28 36 78

Stiftet:

21. marts 2000

Hjemsted:

Roskilde

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Per Schneider
Marianne Depping
Ole Depping Schneider

Direktion

Per Schneider

Revision

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Grønagers Grafisk Produktion A/S' aktivitet består i grafisk virksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 2.054 t.kr. mod 2.039 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-143 t.kr. mod 627 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Grønagers Grafisk Produktion A/S · Årsrapport for 2014

5

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grønagers Grafisk Produktion A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger indeholder variable omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og markedsføring m.v.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration,
herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt
afskrivninger.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder indtægter, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der afviger
fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-20 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder
indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder er optaget til beregnede kostpriser, der består af medgået arbejdsløn og
materialeforbrug.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
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. Selskabsskatteprocenten vil i
perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2014

2013

2.054.132

2.039.327

-229.527

-216.449

-1.914.483

-1.490.063

0

400.000

-89.878

732.815

9.499

2.314

-62.907

-108.034

-143.286

627.095

0

0

-143.286

627.095

0

627.095

Disponeret fra overført resultat

-143.286

0

Disponeret i alt

-143.286

627.095

Bruttofortjeneste
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster
4

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat

5

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2014

2013

Produktionsanlæg og maskiner

1.053.692

1.227.764

Materielle anlægsaktiver i alt

1.053.692

1.227.764

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

5.040

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

5.040

0

1.058.732

1.227.764

144.720

178.933

27.626

87.383

Varebeholdninger i alt

172.346

266.316

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

730.969

815.496

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

20.807

11.814

Andre tilgodehavender

46.081

44.014

Tilgodehavender i alt

797.857

871.324

Likvide beholdninger

0

9.720

970.203

1.147.360

2.028.935

2.375.124

Anlægsaktiver
6

7

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer
Igangværende arbejder

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2014

2013

500.000

500.000

Egenkapital
8

Virksomhedskapital

9

Overført resultat

-624.464

-481.178

Egenkapital i alt

-124.464

18.822

Gæld til pengeinstitutter

778.909

956.725

Leverandører af varer og tjenesteydelser

420.334

611.908

Anden gæld

954.156

787.669

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.153.399

2.356.302

Gældsforpligtelser i alt

2.153.399

2.356.302

Passiver i alt

2.028.935

2.375.124

Gældsforpligtelser

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
11 Eventualposter
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Noter
1.

Usikkerhed om going concern
Årsregnskabet for Grønagers Grafisk Produktion ApS er aflagt under forudsætning om fortsat drift.
Som følge af selskabets underskud i tidligere år er det nødvendigt, at selskabet til stadighed har
tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Selskabets ledelse vurderer det sandsynligt, at resultaterne for
det kommende år vil være på positivt, og vurderer på denne baggrund, at selskabet vil have et
tilstrækkeligt likviditetsberedskab til, at finansiere driften i mindst 12 måneder frem. Som følge
heraf aflægges årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2.

Bruttofortjeneste
Af konkurrencemæssige hensyn er der i regnskabet iht. årsregnskabslovens § 32 ikke givet
oplysninger om nettoomsætning og produktionsomkostninger.

3.

Afskrivninger
Under indirekte produktionsomkostninger er medtaget afskrivninger på i alt kr. 174.072.

4.

Andre finansielle indtægter
Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Renter, mellemregning GGP Holding ApS
Renter, mellemregning virksomhedsdeltager

5.

32

1.559

493

755

8.974

0

9.499

2.314

0

0

0

0

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
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Noter
6.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og
maskiner

Kostpris 1. januar 2014

7.641.667

Kostpris 31. december 2014

7.641.667

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014

6.413.903

Årets afskrivninger

7.

174.072

Af- og nedskrivninger 31. december 2014

6.587.975

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014

1.053.692

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilgodehavende hos ledelsen kan 31. december 2014 specificeres således:

Rentefod

Årets
tilgang

10,2

180.091

175.051

5.040

31/12 2014

31/12 2013

500.000

500.000

500.000

500.000

Overført resultat 1. januar 2014

-481.178

-2.216.546

Årets overførte overskud eller underskud

-143.286

1.735.368

-624.464

-481.178

Kategori

Direktion

8.

Tilgodehavende i alt 31.
december
2014

Tilbagebetalte
beløb i regnskabsåret

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar 2014

Selskabskapitalen er fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

9.

Overført resultat
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Noter
10.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for det samlede engagement med pengeinstitut er følgende effekter deponeret pr. 31.
december 2014:
- Løsørepantebrev med pant i diverse tekniske anlægsaktiver, stort. kr. 900.000.
Derudover er der for engagement med pengeinstitut pr. 31. december 2014 stillet sikkerhed fra 3.
mand.

11.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet er blevet stævnet af en leverandør. Selskabets ledelse og advokat vurderer kravet som
grundløst.
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