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Beierholm
Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Liat Hansen Reklame ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse 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.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 8. juni 2016
Direktion

Liat Marianne Feld
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Liat Hansen Reklame ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Liat Hansen Reklame ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, 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 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, 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.
Odense, den 8. juni 2016

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Liat Hansen Reklame ApS
Pakhusgården 32
5000 Odense C
CVR-nr.:
33 76 81 41
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Odense

Direktion

Liat Marianne Feld

Revision

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Munkehatten 1B
5220 Odense SØ

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Skovsbovænget 10 B
5230 Odense M

Beierholm
Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består af at udarbejde diverse reklamer.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 317.180, og selskabets balance pr.
31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.087.443.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Liat Hansen Reklame ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til
dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Endvidere indregnes Igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen udføres,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger
på ordrerne og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt,
at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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 omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger bortset fra
produktions lønninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab under posterne "Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder". Indtægter af
kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
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.
Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3 - 5 år

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder. måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis .
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. overføres under egenkapitalen til reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med
udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder..
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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, 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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Beierholm
Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

Resultat før finansielle poster

2015

2014

kr.

kr.

3.279.733

2.826.466

-2.778.409

-2.544.566

501.324

281.900

-162.268

-159.222

339.056

122.678

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

3

72.791

0

Finansielle indtægter

4

183

5.337

Finansielle omkostninger

5

-8.024

-53.894

404.006

74.121

-86.826

-40.414

317.180

33.707

Foreslået udbytte

101.200

99.800

Overført resultat

215.980

-66.093

317.180

33.707

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

6

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

0

130.000

0

130.000

72.318

104.586

72.318

104.586

119.082

46.291

55.958

54.650

175.040

100.941

247.358

335.527

1.531.473

1.949.055

Igangværende arbejder for fremmed regning

33.825

452.629

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

14.595

31.059

Andre tilgodehavender

16.973

12.549

Udskudt skatteaktiv

5.539

0

Periodeafgrænsningsposter

4.099

3.692

1.606.504

2.448.984

499.213

0

Omsætningsaktiver i alt

2.105.717

2.448.984

AKTIVER I ALT

2.353.075

2.784.511

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver

7

Goodwill

Materielle anlægsaktiver

8

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Anlægsaktiver i alt

9

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Likvide beholdninger

Beierholm
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Balance pr. 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

Selskabskapital

200.000

200.000

Overført resultat

786.243

570.263

Foreslået udbytte for regnskabsåret

101.200

99.800

1.087.443

870.063

Hensættelse til udskudt skat

0

24.477

Hensatte forpligtelser i alt

0

24.477

0

148.584

Leverandører af varer og tjenesteydelser

274.716

914.417

Forudfakturering igangværende arbejder

175.000

279.620

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

23.232

23.232

Selskabsskat

72.842

33.865

Anden gæld

719.842

490.253

1.265.632

1.889.971

Gældsforpligtelser i alt

1.265.632

1.889.971

PASSIVER I ALT

2.353.075

2.784.511

PASSIVER
EGENKAPITAL

10

Egenkapital i alt
HENSATTE FORPLIGTELSER

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Banker

Eventualposter mv.
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Noter til årsregnskabet

1

2015

2014

kr.

kr.

Lønninger

2.607.416

2.369.712

Pensioner

40.874

37.669

Andre omkostninger til social sikring

42.990

44.630

Andre personaleomkostninger

87.129

92.555

2.778.409

2.544.566

7

6

130.000

130.000

32.268

29.222

162.268

159.222

72.791

0

72.791

0

183

1.380

0

3.957

183

5.337

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger materielle anlægsaktiver

3

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andel af overskud i tilknyttede virksomheder

4

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter
Vautakursgevinster

Beierholm
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Noter til årsregnskabet

5

2015

2014

kr.

kr.

0

41.130

Andre finansielle omkostninger

4.541

12.764

Valutakurstab

3.483

0

8.024

53.894

Årets aktuelle skat

116.842

67.865

Regulering af udskudt skat tidligere år

-30.016

-27.451

86.826

40.414

Finansielle omkostninger
Nedskrivning af finansielle aktiver

6

7

Skat af årets resultat

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Kostpris 1. januar

650.000

Kostpris 31. december

650.000

Af- og nedskrivninger 1. januar

520.000

Årets afskrivninger

130.000

Af- og nedskrivninger 31. december

650.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

0

Beierholm
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Noter til årsregnskabet

8

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar

184.780

Kostpris 31. december

184.780

Af- og nedskrivninger 1. januar

80.194

Årets afskrivninger

32.268

Af- og nedskrivninger 31. december

112.462

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

9

72.318

2015

2014

kr.

kr.

Kostpris 1. januar

1.280.000

1.280.000

Kostpris 31. december

1.280.000

1.280.000

-1.233.709

-1.192.579

72.791

-41.130

-1.160.918

-1.233.709

119.082

46.291

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Værdireguleringer 1. januar
Årets resultat
Værdireguleringer 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:
Stemme- og
Navn

Hjemsted

ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

Reklamedimser ApS

Odense

100%

119.082

72.791

Beierholm
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Noter til årsregnskabet

10 Egenkapital
Foreslået udbytte
Selskabskapital

Overført resultat

for regnskabsåret

I alt

200.000

570.263

99.800

870.063

Betalt ordinært udbytte

0

0

-99.800

-99.800

Årets resultat

0

215.980

101.200

317.180

200.000

786.243

101.200

1.087.443

Egenkapital 1. januar

Egenkapital 31. december

11 Eventualposter mv.
Selskabet har kautioneret for datterselskabets kassekredit, der er maksimeret til t.kr 100
Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder,
og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for
indkomståret 2012 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i mellem 6 til 27 mdr. med en samlet forpligtelse på tkr. 160.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

