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Ledelsens påtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for
Nørgaard Revision, Registrerede Revisorer ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni
2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Grenaa, den 15. august 2018

Direktion

___________________________ ___________________________
Eske Nørgaard
Flemming Nørgaard
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Nørgaard Revision
Registrerede Revisorer ApS
Storegade 15
8500 Grenaa
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

+45 86 32 07 22
www.n3r.dk
n3r@n3r.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Kommune:

31 13 19 28
17. oktober 1964
Norddjurs kommune

Direktion

Eske Nørgaard
Flemming Nørgaard

Pengeinstitut

Jyske Bank A/S
Nytorv 5
8500 Grenaa

Advokat

Lindhardt Steffensen
Advokater ApS
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
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Ledelsens beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af økonomisk og skattemæssig
rådgivning, revision og regnskabsassistance.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat og økonomiske stilling anses for tilfredsstillende.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for Nørgaard Revision, Registrerede Revisorer ApS for 2017/18 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af
enkelte regler for klasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at
produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, 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
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært
over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres
med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet.
Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som
en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellige.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-10 år

Restværdi
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
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 andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.
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Anvendt regnskabspraksis

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller
nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger, til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder,
omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed
har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på
selskabets økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1. juli 2017 til 30. juni 2018

2

1

2017/18

2016/17

Bruttofortjeneste ..................................................................

1.246.506

1.360.051

Personaleomkostninger .........................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver .........................................................................

-1.039.683

-1.152.970

-13.363

-13.363

Driftsresultat .........................................................................

193.460

193.718

Andre finansielle indtægter ....................................................
Andre finansielle omkostninger ..............................................

48.351
-40.779

58.196
-36.685

Resultat før skat ...................................................................

201.032

215.229

Skat af årets resultat ..............................................................

-44.846

-52.505

Årets resultat ........................................................................

156.186

162.724

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte....................................................................
Overført resultat .....................................................................

158.700
-2.514

155.100
7.624

Disponeret I alt .....................................................................

156.186

162.724
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Balance pr. 30. juni 2018
Aktiver

1

2018

2017

Goodwill..................................................................................

0

0

Immaterielle anlægsaktiver .................................................

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................

21.720

35.082

Materielle anlægsaktiver .....................................................

21.720

35.082

Andre tilgodehavender ...........................................................

120.000

120.000

Finansielle anlægsaktiver ...................................................

120.000

120.000

Anlægsaktiver.......................................................................

141.720

155.082

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .........................
Igangværende arbejde for fremmed regning .........................
Andre tilgodehavender ...........................................................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................

631.409
1.066.884
2.908
98.826

578.749
1.114.297
11.107
63.822

Tilgodehavender...................................................................

1.800.027

1.767.975

Likvide beholdninger ...........................................................

7.351

1.385

Omsætningsaktiver..............................................................

1.807.378

1.769.360

Aktiver ...................................................................................

1.949.098

1.924.442
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Balance pr. 30. juni 2018
Passiver

3

4
5

1

2018

2017

Selskabskapital ......................................................................
Overført resultat .....................................................................
Foreslået udbytte....................................................................

132.000
20.455
158.700

132.000
22.970
155.100

Egenkapital ...........................................................................

311.155

310.070

Hensættelse til udskudt skat ..................................................

152.705

153.817

Hensatte forpligtelser ..........................................................

152.705

153.817

Selskabsskat ..........................................................................

39.958

41.996

Langfristede gældsforpligtelser .........................................

39.958

41.996

Kreditinstitutter .......................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................
Selskabsskat ..........................................................................
Anden gæld ............................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ...................................

245.214
33.683
3.000
1.148.338
15.045

2.822
14.282
8.965
1.025.512
366.978

Kortfristede gældsforpligtelser ..........................................

1.445.280

1.418.559

Gældsforpligtelser ...............................................................

1.485.238

1.460.555

Passiver.................................................................................

1.949.098

1.924.442

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2018

2017

1

Usikkerhed om fortsat drift
Selskabets nuværende og planlagte aktiviteter giver ikke anledning til særlige
finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab er sikret i tilstrækkeligt omfang.

2

Personaleomkostninger
Lønninger ...............................................................................
Pensioner ...............................................................................
Andre omkostninger til social sikring......................................

899.806
67.400
72.477

963.185
150.706
39.079

Personaleomkostninger i alt ...............................................

1.039.683

1.152.970

Selskabet har i regnskabsåret 2017/18 beskæftiget gennemsnitligt 3 medarbejdere
mod 3 medarbejdere sidste år.

3

Egenkapital
Virksomhedskapital.................
Overført resultat......................
Foreslået udbytte ....................

Ejerfortegnelse
600 A-anparter á 10 stemmer
600 A-anparter á 10 stemmer

Primo

Udbetalt udbytte

Forslag til
resultatdisponering

132.000
22.969
155.100

0
0
-155.100

0
-2.514
158.700

132.000
20.455
158.700

310.069

-155.100

156.186

311.155

Ultimo

Registreret revisor Eske Nørgaard
H P Rosenvinges Plads 5, 8500 Grenaa
Registreret revisor Flemming Nørgaard

Skovhegnet 1, 8500 Grenaa
120 B-anparter á 1 stemme

Revisor Ingelise Post
Åstrupbrinken 2, 8500 Grenaa

der alle er ansat i selskabet.
4

Eventualforpligtelser
Lejekontrakt:
Selskabets lejemål har et opsigelsesvarsel på 12 måneder svarende til en husleje
på kr. 120.000.
Garantiforpligtelser:
Garantiforpligtelserne overstiger ikke det for branchen normale.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter er der afgivet følgende
sikkerheder:
1.000.000
Løsørepantebrev i goodwill for kr.
1 livsforsikring med SEB Pension.
Bogført værdi af de pantsatte aktiver andrager kr.
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