Næstved Flisecenter ApS
Marinebuen 3
4700 Næstved
CVR-nr. 86 61 36 11

Årsrapport for perioden
1. juni 2016 til 31. maj 2017
(38. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 13. november 2017

Jens-Kristian Moesgaard Jensen
Dirigent
FUNDER & OSTENFELD REVISION - GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB - NORGESVEJ 2 - 4700 NÆSTVED - CVR. NR. 29 62 87 77
TLF. 55 73 67 01 / 55 72 44 11 - E-MAIL: FO@FO-REVISION.DK

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

1
2

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Ledelsesberetning

5
6

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse 1. juni 2016 - 31. maj 2017
Balance pr. 31. maj 2017
Noter til årsrapporten

7
11
12
14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2016 31. maj 2017 for Næstved Flisecenter ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
juni 2016 - 31. maj 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Næstved, den 12. november 2017
Direktion

Jens-Kristian Moesgaard Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Næstved Flisecenter ApS

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Næstved Flisecenter ApS for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31.
maj 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vor øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Næstved, den 12. november 2017
Funder & Ostenfeld Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 29 62 87 77

Stig Henriksen H.D.
Registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Næstved Flisecenter ApS
Marinebuen 3
Øverup
4700 Næstved
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Hjemsted:

86 61 36 11
1. juni 2016 - 31. maj 2017
29. juni 1979
Næstved

Direktion

Jens-Kristian Moesgaard Jensen

Revision

Funder & Ostenfeld Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
4700 Næstved
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed inden for byggebranchen samt dermed
beslægtet virksomhed af enhver art.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 254.454, og selskabets
balance pr. 31. maj 2017 udviser en egenkapital på kr. 10.829.166.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet 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 Næstved Flisecenter ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og
handelsvarer, andre driftsindtægter med, fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer,
og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
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Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksl. moms og afgifter opkrævet
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
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 mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, modtagne
kontantrabatter valutakursgevinster og -tab, samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har
kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede
lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
5-10 år
5-8
år
10
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne
er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
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Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under
hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat 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.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende
sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.
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.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til nominel værdi.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter periodiserede, endnu ikke afholdte
omkostninger vedrørende regnskabsåret.
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Resultatopgørelse 1. juni 2016 - 31. maj 2017

Note

Bruttofortjeneste

2016/17

2015/16

kr.

kr.

9.604.155

8.971.663

-9.115.337

-9.191.834

488.818

-220.171

-352.647

-374.290

136.171

-594.461

446.698
-255.463

418.067
-316.680

Resultat før skat

327.406

-493.074

Skat af årets resultat

-72.952

107.093

Årets resultat

254.454

-385.981

Overført resultat

254.454

-385.981

254.454

-385.981

Personaleomkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2
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Balance pr. 31. maj 2017

Note

2016/17

2015/16

kr.

kr.

Aktiver
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

236.180
823.077
134.351

217.398
1.063.120
214.959

1.193.608

1.495.477

Deposita

12.831

12.456

Finansielle anlægsaktiver

12.831

12.456

1.206.439

1.507.933

Færdigvarer og handelsvarer

13.532.025

13.587.208

Varebeholdninger

13.532.025

13.587.208

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

4.025.299
6.215
522.448
174.100

5.206.670
2.930
595.400
37.758

Tilgodehavender

4.728.062

5.842.758

Likvide beholdninger

1.076.206

476.802

Omsætningsaktiver i alt

19.336.293

19.906.768

Aktiver i alt

20.542.732

21.414.701

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

3
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Balance pr. 31. maj 2017

Note

2016/17

2015/16

kr.

kr.

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

4

Andre kreditinstitutter

200.000
10.629.166

200.000
10.374.713

10.829.166

10.574.713

216.037

649.373

Langfristede gældsforpligtelser

5

216.037

649.373

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

5

395.667
116.500
2.159.278
1.710.352
529.803
4.500.929
85.000

1.688.306
0
2.324.201
1.734.327
531.282
3.812.499
100.000

Kortfristede gældsforpligtelser

9.497.529

10.190.615

Gældsforpligtelser i alt

9.713.566

10.839.988

20.542.732

21.414.701

Passiver i alt
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6
7
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

kr.

7.829.562
1.092.007
193.768

7.716.075
1.271.408
204.351

9.115.337

9.191.834

23

23

67.543
153.611
34.309

67.867
213.424
35.389

255.463

316.680

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

3

2015/16

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2

2016/17

Materielle anlægsaktiver
Produktionsan- Andre anlæg,
læg og maski- driftsmateriel Indretning af
ner
og inventar lejede lokaler
Kostpris 1. juni 2016
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

3.911.503
98.695
0

2.041.270
101.778
-151.778

3.189.661
0
0

Kostpris 31. maj 2017

4.010.198

1.991.270

3.189.661

Af- og nedskrivninger 1. juni 2016
Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede
aktiver

3.694.105
79.913

978.150
192.132

2.974.702
80.608

0

-2.089

0

Af- og nedskrivninger 31. maj 2017

3.774.018

1.168.193

3.055.310

236.180

823.077

134.351

Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2017
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4

Egenkapital
Virksomhedskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. juni 2016
Årets resultat

200.000
0

10.374.712
254.454

10.574.712
254.454

Egenkapital 31. maj 2017

200.000

10.629.166

10.829.166

Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. juni 2016

Andre kreditinstitutter

6

Gæld
31. maj 2017

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

2.337.679

611.704

395.667

0

2.337.679

611.704

395.667

0

Eventualposter m.v.
Leje- og leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftaler med samlede leasingforpligtelser på statustidspunktet tkr.
2.575 med tillæg af moms.
Selskabet har indgået lejekontrakt med årlig leje tkr. 600 med tillæg af moms. Lejekontrakten
kan opsiges med 6 måneders varsel.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er tinglyst skadesløsbrev tkr. 5.000 med pant i immaterielle rettigheder, driftsinventar,
driftsmateriel, simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser,
varbeholdninger mv. (virksomhedspant).
Regnskabsmæssig værdi heraf udgør på statusdagen tkr. 18.159.
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