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Selskabsoplysninger
Selskabet
FC Lunde ApS
Langsigvej 51, Lunde
6830 Nørre Nebel

CVR-nr.: 31423279
Stiftelsesdato: 9. maj 2008
Regnskabsår: 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Direktion
Flemming Kastberg Christensen

Revision
OL Revision A/S
Registrerede revisorer FSR
Ndr. Boulevard 116
6800 Varde

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes
11. januar 2016, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er entreprenørvirksomhed.
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014/15 for FC
Lunde ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og den finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet.
Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den 11. januar 2016

Direktion:
Flemming Kastberg
Christensen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i FC Lunde ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for FC Lunde ApS for regnskabsåret 2014/15 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 årsregnskabet, 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.

Varde, den 11. januar 2016

OL Revision A/S

Ove Lihn
Registreret revisor FSR - danske revisorer
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for FC Lunde ApS 2014/15 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år

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 og nedskrivninger. 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i
resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes
ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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
renteindtægter
og
-omkostninger,
finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen.

Balancen

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
afskrives ikke på grunde. 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:
Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4 - 5 år
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Anvendt regnskabspraksis
Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab med 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 afskrivninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og
fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne
måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes
leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med
operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter m.v.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning måles som summen af kostpris for råvarer og
hjælpematerialer, underentreprenører, direkte produktionsomkostninger og direkte løn med tillæg af
avance. For projekter som strækker sig over flere regnskabsår indregnes avance i takt med
færdiggørelse.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Udbytte
Foreslået udbytte er afsat som forpligtelse og indgår således ikke på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis
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 acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat 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 23,5%.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. oktober 2014 -30. september 2015
Note

2014/15

2013/14

815.566

906.327

-609.069
-10.406
-619.475

-574.672
-11.102
-585.774

Afskrivninger og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Afskrivninger og nedskrivninger i alt

-81.457
-81.457

-41.595
-41.595

Finansiering
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat

235
-25.562
89.307

128
-19.482
259.604

-1.611
87.696

-84.693
174.911

99.800
-12.104
87.696

98.400
76.511
174.911

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre udgifter til social sikring
Personaleomkostninger i alt

1. Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Forslag til resultatdisponering
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
Disponeret i alt
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Balance pr. 30. september
Note

2015

2014

241.824
85.504
327.328

315.584
14.076
329.660

10.000
10.000

10.000
10.000

337.328

339.660

49.550
49.550

28.000
28.000

395.075
5.394
11.209
0
17.175
428.853

561.958
5.394
1.075
24.000
20.154
612.581

42.581
42.581

12.167
12.167

Omsætningsaktiver i alt

520.984

652.748

AKTIVER I ALT

858.312

992.408

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
2. Materielle anlægsaktiver
Leasede aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger i alt
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Balance pr. 30. september
Note

2015

2014

125.000
59.993
184.993

125.000
72.096
197.096

76.474
12.536
89.010

169.093
26.988
196.081

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af leasingforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

113.415
62.498
27.129
281.467
99.800
584.309

115.460
65.327
0
320.044
98.400
599.231

Gældsforpligtelser i alt

673.319

795.312

PASSIVER I ALT

858.312

992.408

PASSIVER
3. EGENKAPITAL
Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Selskabsskat
Langfristede gældsforpligtelser i alt

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
5. Eventualposter
6. Ejerforhold
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Noter
2014/15

2013/14

-11.985
10.134
240

-31.801
-27.892
-25.000

-1.611

-84.693

1. Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat
Regulering af tidligere års skat

Leasingaktiv

Andre anlæg,
driftsmate-riel
og inventar

368.800
0
368.800

143.720
79.125
222.845

-53.216
-73.760
-126.976

-129.644
-7.697
-137.341

241.824

85.504

2. Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum:
Anskaffelsessum, primo
Tilgang
Anskaffelsessum, ultimo
Akkumulerede af- og nedskrivninger:
Af- og nedskrivninger, primo
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger, ultimo
Bogført værdi, ultimo

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

125.000

72.097

197.097

0
125.000

-12.104
59.993

-12.104
184.993

3. EGENKAPITAL
Saldo, primo
Overført jfr.
resultatdisponeringen
Bogført værdi, ultimo

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

5. Eventualposter
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i
balancen anførte, udover nedenstående.
Bankgaranti overfor NaturErhvervstyrelsen kr. 141.495
Leasingaftale med Leasing Fyn Bank A/S
Leasingaftale 21066245, der resterer 14 ydelser á kr. 1.629.
Leasingaftale 21057693, der resterer 10 ydelser á kr. 1.980.
Tillæg til leasingaftale 21042330, der resterer 19 ydelser á kr. 7.419 og 8 ydelser á kr.
3.200.
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Noter
6. Ejerforhold
Følgende kapitalejere ejer mere end 5%
Flemming Kastberg Christensen
Langsigvej 51
6830 Nørre Nebel
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