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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj
2016 for Næstved Flisecenter ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 29. november 2016
Direktion

Verner Moesgaard Jensen

Jens-Kristian Moesgaard
Jensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Næstved Flisecenter ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Næstved Flisecenter ApS for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015
- 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Vi gør opmærksom på, at selskabet i strid med bogføringslovens § 7 stk. 3 ikke har foretaget løbende
afstemninger af kontantbeholdninger, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.
Forholdet er bragt i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser efter regnskabsårets udløb.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Næstved, den 29. november 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Preben Majdahl Nielsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Næstved Flisecenter ApS
Marinebuen 3
4700 Næstved
CVR-nr.: 86 61 36 11
Regnskabsperiode: 1. juni - 31. maj
Stiftet: 29. juni 1979
Regnskabsår: 37. regnskabsår
Hjemstedskommune: Næstved

Direktion

Verner Moesgaard Jensen
Jens-Kristian Moesgaard Jensen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Advokat

Advokatfirmaet John Larsen ApS
Brogade 2
4700 Næstved

Pengeinstitut

Sydbank
Axeltorv 4
4700 Næstved
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Ledelsesberetning
Årsrapporten for Næstved Flisecenter ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed inden for byggebranchen samt dermed beslægtet
virksomhed af enhver art.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på DKK 385.981, og selskabets balance pr.
31. maj 2016 udviser en egenkapital på DKK 10.574.713.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter
for 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj
Note

Bruttofortjeneste

2015/16

2014/15

DKK

DKK

8.971.663

8.594.739

Personaleomkostninger

1

-9.191.834

-8.327.053

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-374.290

-390.263

-594.461

-122.577

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

388.830

332.467

Finansielle omkostninger

4

-287.443

-407.233

-493.074

-197.343

107.093

4.763

-385.981

-192.580

-385.981

-192.580

-385.981

-192.580

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. maj
Aktiver
Note

Produktionsanlæg og maskiner

2016

2015

DKK

DKK

217.398

317.342

1.063.120

1.187.868

214.959

295.567

1.495.477

1.800.777

12.456

12.093

12.456

12.093

1.507.933

1.812.870

13.587.208

13.376.621

5.206.670

6.611.796

2.930

134.346

595.400

488.307

37.758

67.682

5.842.758

7.302.131

476.802

216.741

Omsætningsaktiver

19.906.768

20.895.493

Aktiver

21.414.701

22.708.363

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

6

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

7

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

10
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Balance 31. maj
Passiver
Note

2016

2015

DKK

DKK

Selskabskapital

200.000

200.000

Overført resultat

10.374.713

10.760.695

10.574.713

10.960.695

649.373

1.148.163

Egenkapital

9

Kreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser

11

649.373

1.148.163

Kreditinstitutter

11

1.688.306

672.133

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.424.201

2.980.698

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.734.327

1.651.167

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

531.282

289.366

3.812.499

4.401.222

0

604.919

Kortfristede gældsforpligtelser

10.190.615

10.599.505

Gældsforpligtelser

10.839.988

11.747.668

Passiver

21.414.701

22.708.363

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

12

Nærtstående parter og ejerforhold

13
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Noter til årsregnskabet
1

2015/16

2014/15

DKK

DKK

Lønninger

8.069.547

7.338.667

Pensioner

917.936

802.224

Andre omkostninger til social sikring

204.351

186.162

9.191.834

8.327.053

23

21

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.
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Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

374.290

390.263

374.290

390.263

99.944

113.833

Der specificeres således:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Biler
Indretning af lejede lokaler

3

91.380

94.685

102.358

101.137

80.608

80.608

374.290

390.263

381.777

326.026

7.053

6.441

388.830

332.467

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter
Vautakursgevinster
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Noter til årsregnskabet
4

2014/15

DKK

DKK

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

5

2015/16

67.867

67.974

184.187

303.067

35.389

36.192

287.443

407.233

0

0

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

-107.093

83.237

0

-88.000

-107.093

-4.763

Regulering af udskudt skat tidligere år

6

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

3.911.503

1.972.280

3.189.661

9.073.444

0

68.990

0

68.990

Kostpris 31. maj

3.911.503

2.041.270

3.189.661

9.142.434

Ned- og afskrivninger 1. juni

3.594.161

784.412

2.894.094

7.272.667

99.944

193.738

80.608

374.290

3.694.105

978.150

2.974.702

7.646.957

217.398

1.063.120

214.959

1.495.477

Kostpris 1. juni
Tilgang i årets løb

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. maj

Regnskabsmæssig værdi 31. maj

7

Finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

Kostpris 1. juni

12.456

Kostpris 31. maj

12.456

Regnskabsmæssig værdi 31. maj

12.456
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Noter til årsregnskabet

8

2015

DKK

DKK

Varebeholdninger
Færdigvarer og handelsvarer

9

2016

13.587.208

13.376.621

13.587.208

13.376.621

Egenkapital

Egenkapital 1. juni

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

200.000

11.232.531

11.432.531

Øvrige egenkapitalbevægelser

0

-471.837

-471.837

Årets resultat

0

-385.981

-385.981

200.000

10.374.713

10.574.713

Egenkapital 31. maj

Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

2016

2015

DKK

DKK

10 Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse

16.600

-5.145

-83.200

0

-11.000

-33.000

-517.800

-450.162

595.400

488.307

0

0

Opgjort skatteaktiv

595.400

488.307

Regnskabsmæssig værdi

595.400

488.307

Skattemæssigt underskud til fremførsel
Overført til udskudt skatteaktiv

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den forventede aktuelle skattesats.
Udskudt skatteaktiv
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Noter til årsregnskabet
11

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2016

2015

DKK

DKK

Kreditinstitutter
Mellem 1 og 5 år

649.373

1.148.163

Langfristet del

649.373

1.148.163

Inden for 1 år

488.400

506.800

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter

1.199.906

165.333

Kortfristet del

1.688.306

672.133

2.337.679

1.820.296

12

Noter til årsregnskabet
2016

2015

DKK

DKK

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

227.377

451.427

Mellem 1 og 5 år

601.414

480.225

0

74.102

828.791

1.005.754

Efter 5 år

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing. Forventede
restværdier ved kontrakternes udløb
Årlig huslejeforpligtelse for lejemål

60.000

110.000

649.824

1.038.372

19.469.038

20.835.907

328.125

380.625

Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for selskabets bankforbindelse:
Virksomhedspant på i alt TDKK 5.000, der giver pant i immaterielle
rettigheder, driftsinventar og driftsmateriel, simple fordringer hidrørende fra
salg af varer og tjenesteydelser, varebeholdninger samt motorkøretøjer der
ikke er eller tidligere har været indregistreret til en samlet
regnskabsmæssig værdi af
Ejerpantebreve på i alt TDKK 1.715, der giver pant i løsøre til en samlet
regnskabsmæssig værdi af
Eventualforpligtelser
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt for
danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat
fremgår af årsrapporten for Næstved Flisecenter Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.
Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et
større beløb.
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Noter til årsregnskabet
13 Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:
Næstved Flisecenter Holding ApS, Marinebuen 3, 4700 Næstved (CVR-nr. 26 35 01 23).
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Næstved Flisecenter ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.
Rettelse af fejl tidligere år
Der er i årsrapporten for 2015/16 foretaget rettelse vedrørende for meget indregnet omsætning på TDKK
605 i selskabets årsrapport for 2014/15. Fejlen er rettet i sammenligningstallene for 2014/15, og har som
følge af skatteeffekten påvirket såvel årets resultat for 2014/15 som egenkapitalen pr. 31. maj 2015 negativt
med TDKK 472. Skatteeffekten er i balancen indregnet under udskudt skatteaktiv og har forøget selskabets
aktiver og balancesum med TDKK 133 pr. 31. maj 2015.
Den for meget indregnede omsætning er i årsrapporten indregnet som periodeafgrænsningspost under
passiverne pr. 31. maj 2015. Der er tale om en periodiseringsfejl, som efter berigtigelsen heraf indgår i
selskabets resultat for 2015/16.
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
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.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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Regnskabspraksis
Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materialle anlægsaktiver betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der
er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler,
salg og distribution samt kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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 på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5-10 år
5-8 år
10 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

17

Regnskabspraksis
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for færdigvarer og handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
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.
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.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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