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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for
Malerværkstedet A. Lindvig ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 31. maj 2016
Direktion

Jørn Helge Krautwald
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til kapitalejeren i Malerværkstedet A. Lindvig ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Malerværkstedet A. Lindvig ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 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.

Fredericia, den 31. maj 2016

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Carsten Pedersen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Malerværkstedet A. Lindvig ApS
Købmagergade 20
7000 Fredericia
CVR-nr.:

29 20 84 25

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Jørn Helge Krautwald

Revisor

BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ryes Plads
Prinsessegade 60
7000 Fredericia
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har bestået i udførelse af malerarbejder.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været væsentlige usikkerheder, der har påvirket indregningen eller målingen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er utilfredsstillende. Det er ikke lykkes, at få omkostningerne reduceret rettidigt og den
økonomiske situation er ganske anspændt. Der henstår således et betydeligt og forfaldent beløb til de
offentlige myndigheder. Det er uvist, hvorvidt der kan indgås betalingsaftaler således, at selskabet kan
fortsætte driften. Hvis ikke dette sker, vil det føre til betydelige tab for selskabet og dets kreditorer.
Vi er opmærksom på, at selskabskapitalen er tabt og vi skal redegøre for mulighederne for reeetablering
heraf. Set i lyset af ovenstående og det forhold, at de fremtidige indtægtsmuligheder er meget usikre, kan vi
ikke fremlægge en plan for reetablering. Vore muligheder for yderligere indskud er ikke tilstede.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Malerværkstedet A. Lindvig ApS 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.
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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt
beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.
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.
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
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

3-5 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
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2015

2014

2.166.449

1.955.601

-2.162.763
-4.400

-2.168.014
-4.400

-714

-216.813

Finansielle omkostninger

-40.359

-26.803

Resultat før skat

-41.073

-243.616

0

0

-41.073

-243.616

Disponeret fra overført resultat

-41.073

-243.616

Disponeret i alt

-41.073

-243.616

Bruttofortjeneste
2

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Goodwill

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

Driftsmateriel og inventar

8.800

13.200

Materielle anlægsaktiver i alt

8.800

13.200

Anlægsaktiver i alt

8.800

13.200

Varebeholdninger

17.500

17.500

Varebeholdninger i alt

17.500

17.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter

404.730
30.694

203.092
52.361

Tilgodehavender i alt

435.424

255.453

Omsætningsaktiver i alt

452.924

272.953

Aktiver i alt

461.724

286.153

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Virksomhedskapital
Overført resultat

250.000
-985.243

250.000
-944.170

Egenkapital i alt

-735.243

-694.170

70.849
190.828
935.290

27.955
309.826
642.542

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.196.967

980.323

Gældsforpligtelser i alt

1.196.967

980.323

461.724

286.153

Egenkapital
3
4

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Passiver i alt

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

Eventualposter
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Noter
1.

2.

Usikkerhed om going concern
Årets resultat er utilfredsstillende. Det er ikke lykkes, at få omkostningerne reduceret rettidigt og
den økonomiske situation er ganske anspændt. Der henstår således et betydeligt og forfaldent
beløb til de offentlige myndigheder. Det er uvist, hvorvidt der kan indgås betalingsaftaler således,
at selskabet kan fortsætte driften. Hvis ikke dette sker, vil det føre til betydelige tab for selskabet
og dets kreditorer.

1.881.862
230.544
55.608

2.162.763

2.168.014

250.000

250.000

250.000

250.000

-944.170
-41.073

-700.554
-243.616

-985.243

-944.170

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte resultat

5.

1.878.635
231.577
52.551

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital primo

4.

2014

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

3.

2015

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Noter
6.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der er stillet arbejdsgarantier overfor tredjemand af selskabets pengeinstitut.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 36
t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 17 måneder og en samlet restleasingydelse på 51 t.kr.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med JHK Invest ApS, CVR-nr. 29 20 77 39 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for
den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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