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Egtved Allé 4
6000 Kolding
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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017
for Elfirmaet Damgaard ApS .
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.06.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.07.2016 - 30.06.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.2016 30.06.2017 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 26.10.2017
Direktion

Morten Damgaard Nielsen
direktør

Elfirmaet Damgaard ApS
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af
årsregnskabet
Den uafhæng ige rev iso rs erk læring om ops til ling af å rs regnska bet

Til den daglige ledelse i Elfirmaet Damgaard ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for regnskabsperioden 01.07.2015 - 30.06.2016 for Elfirmaet Damgaard ApS
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere
delårsregnskabet 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
årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Kolding, den 26.10.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Johnny Normann Krogh
statsautoriseret revisor

Elfirmaet Damgaard ApS

Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive elarbejde og anden dermed beslægtet virksomhed, primært indenfor butiksindretning, nybyggeri og ventilationssyster.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat udviser et overskud på 733 t.kr., hvilket af ledelsen vurderes tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016/17
Resultatop gøre lse for 2016/ 17

Bruttofortjeneste

2016/17

2015/16

Note

kr.

kr.

1

2.038.016

1.652.285

Distributionsomkostninger

(644.845)

(656.495)

Administrationsomkostninger

(442.779)

(400.146)

Driftsresultat

950.392

595.644

29.700

23.478

(29.851)

(17.887)

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

2

950.241

601.235

(217.738)

(134.194)

732.503

467.041

1.000.000

450.000

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

(267.497)
732.503

17.041
467.041
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Balance pr. 30.06.2017
Balan ce pr. 30.06. 201 7

2016/17

2015/16

kr.

kr.

204.476

363.745

204.476

363.745

Anlægsaktiver

204.476

363.745

Råvarer og hjælpematerialer

300.000

220.000

Varebeholdninger

300.000

220.000

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

3

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

668.126

317.749

976.800

1.092.000

520.765

828.457

0

25.235

148.284

182.509

2.313.975

2.445.950

224.228

26.577

Omsætningsaktiver

2.838.203

2.692.527

Aktiver

3.042.679

3.056.272

Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger
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Balance pr. 30.06.2017
2016/17

2015/16

kr.

kr.

Virksomhedskapital

125.000

125.000

Overført overskud eller underskud

773.647

1.041.144

Forslag til udbytte for regnskabsåret

1.000.000

450.000

Egenkapital

1.898.647

1.616.144

Udskudt skat

61.000

44.800

Hensatte forpligtelser

61.000

44.800

Leverandører af varer og tjenesteydelser

219.366

486.430

Skyldig selskabsskat

201.538

125.173

662.128

783.725

Kortfristede gældsforpligtelser

1.083.032

1.395.328

Gældsforpligtelser

1.083.032

1.395.328

Passiver

3.042.679

3.056.272

Note

Anden gæld

5

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

Eventualforpligtelser

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8
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Egenkapitalopgørelse for 2016/17
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16/17

Forslag til

Egenkapital
primo
Udbetalt ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksomheds-

overskud eller

regnskabs-

kapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

125.000

1.041.144

450.000

1.616.144

0

0

0
125.000

(450.000)

(450.000)

(267.497)

1.000.000

732.503

773.647

1.000.000

1.898.647
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Noter
Noter

2016/17

2015/16

kr.

kr.

2.054.282

1.853.825

Pensioner

199.421

122.218

Andre omkostninger til social sikring

517.631

230.190

Andre personaleomkostninger

550.936

222.126

3.322.270

2.428.359
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1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2016/17

2015/16

kr.

kr.

201.538

125.173

16.200

15.400

2. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

0
217.738

(6.379)
134.194

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
3. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

866.979

Tilgange

18.750

Afgange

(151.933)

Kostpris ultimo

733.796

Af- og nedskrivninger primo

(503.234)

Årets afskrivninger

(149.561)

Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

123.475
(529.320)

204.476

Elfirmaet Damgaard ApS
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Noter
2016/17

2015/16

kr.

kr.

976.800

1.092.000

976.800

1.092.000

2016/17

2015/16

kr.

kr.

Moms og afgifter

372.864

428.279

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

139.294

232.176

Feriepengeforpligtelser

122.500

88.800

27.470

34.470

662.128

783.725

4. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning

5. Anden gæld

Andre skyldige omkostninger

2016/17

2015/16

kr.

kr.

422.584

456.488

6. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb

7. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med M. Damgaard Holding ApS som administrationsselskab.
Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013/14
for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2013 ligeledes for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet sædvanlige arbejdsgarantier for branchen af selskabets pengeinstitut for 14 t.kr.
Til sikkerhed for alt mellemværende med pengeinstitut er der givet virksomhedspant, nom. 400 t.kr. med
pant i simple fordringer, varebeholdning samt driftsinventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30.06.2017
udgør 1.173 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har med virkning fra 01.07.2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med tilhørende overgangsbekendtgørelse. Dette medfører følgende ændringer vedrørende indregning og måling for:
Årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver.
Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver, ud over hvad der er henført til selskabets grunde. Ændringen
foretages derfor i henhold til overgangsbekendtgørelsens § 41 alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen. Ændringen har ikke nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.
Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af
1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted.

Elfirmaet Damgaard ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning.
I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og
gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i
produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til markedsføring og afskrivninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet,
samt kontorholdsomkostninger og lokaleomkostninger.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, samt tillæg under acontoskatteordningen
mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud).
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Anlæg og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerende af- og nedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den forventede restværdi efter afsluttet brugstid, restværdien revurderes løbende. Tidligere blev restværdien opgjort på tidspunktet for aktivets ibrugtagen uden efterfølgende revurdering. I overensstemmelse med årsregnskabslovens overgangsbestemmelser revurderes
restværdien af materielle anlægsaktiver alene fremadrettet, første gang pr. 01.07.2016.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttede brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er
positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

