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Malermester Hans Larsen. Næstved ApS

Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2017 30.09.2018 for Malermester Hans Larsen. Næstved ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30.09.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.10.2017 - 30.09.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Næstved, den 23.01.2019
Direktion

Morten Lyngsø Larsen
direktør
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang
Den uafhæng ige rev iso rs erk læring om udv idet gen nemgang

Til kapitalejerne i Malermester Hans Larsen. Næstved ApS
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Malermester Hans Larsen. Næstved ApS for
regnskabsåret 01.10.2017 - 30.09.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2017 - 30.09.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 23.01.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Torben Skov
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne19689
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er drift af malermestervirksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat for 2017/18 udviser et overskud efter skat på 1.003 t.kr. mod 795 t.kr. sidste år,
hvilket direktionen finder tilfredsstillende. Selskabets egenkapital udgør 4.186 t.kr. mod 3.183 t.kr.
sidste år.
Forventet udvikling
Direktionen forventer et positivt resultat for 2018/19 på niveau med resultatet for 2017/18.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017/18
Resultatop gøre lse for 2017/ 18

Note

Bruttofortjeneste

2017/18

2016/17

kr.

kr.

25.447.087

23.869.605

Personaleomkostninger

1

(23.845.517)

(22.514.954)

Af- og nedskrivninger

2

(170.048)

(175.555)

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

3

Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

1.179.096

30.844

0

(161.627)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

1.431.522

1.300.739

4

(297.393)

(115.541)
1.063.555

(268.383)

1.003.346

795.172

Ordinært udbytte for regnskabsåret

500.000

0

Overført resultat

503.346

795.172

1.003.346

795.172

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 30.09.2018
Balan ce pr. 30.09. 201 8

2017/18

2016/17

kr.

kr.

628.813

420.883

628.813

420.883

36.000

36.000

36.000

36.000

Anlægsaktiver

664.813

456.883

Råvarer og hjælpematerialer

136.502

145.202

Varebeholdninger

136.502

145.202

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

7.280.480

5.833.039

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.740.632

1.254.382

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.342.263

72.425

Andre tilgodehavender

631.745

620.675

Periodeafgrænsningsposter

208.322

170.077

11.203.442

7.950.598

1.684.506

3.923.863

Omsætningsaktiver

13.024.450

12.019.663

Aktiver

13.689.263

12.476.546

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Likvide beholdninger
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Balance pr. 30.09.2018

2017/18

2016/17

Note

kr.

kr.

7

200.000

200.000

3.486.396

2.983.050

500.000

0

4.186.396

3.183.050

Udskudt skat

332.715

122.000

Hensatte forpligtelser

332.715

122.000

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

0

21.915

Skyldige sambeskatningsbidrag

86.678

394.248

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital

Langfristede gældsforpligtelser

8

86.678

416.163

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

8

21.371

19.000

234.790

1.265.064

1.545.156

1.461.570

Igangværende arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige sambeskatningsbidrag

406.809

0

Anden gæld

6.875.348

6.009.699

Kortfristede gældsforpligtelser

9.083.474

8.755.333

Gældsforpligtelser

9.170.152

9.171.496

13.689.263

12.476.546

Passiver
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

9

Eventualforpligtelser

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse for 2017/18
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17/18

Forslag til

Egenkapital
primo
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksom-

overskud eller

regnskabs-

hedskapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

200.000

2.983.050

0

3.183.050

0

503.346

500.000

1.003.346

200.000

3.486.396

500.000

4.186.396
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Noter
Noter

2017/18

2016/17

kr.

kr.

20.220.653

19.290.309

2.760.865

2.527.747

Andre omkostninger til social sikring

539.313

440.508

Andre personaleomkostninger

324.686

256.390

23.845.517

22.514.954

57

53

2017/18

2016/17

kr.

kr.

0

18.572

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

190.048

186.983

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

(20.000)

(30.000)

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver

170.048

175.555

2017/18

2016/17

kr.

kr.

30.844

0

30.844

0

3. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

2017/18

2016/17

kr.

kr.

86.678

394.248

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

210.715

(138.000)

0

12.135

297.393

268.383
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Noter
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

2.198.531

Tilgange

397.978

Afgange

(17.600)

Kostpris ultimo

2.578.909

Af- og nedskrivninger primo

(1.777.648)

Årets afskrivninger

(190.048)

Tilbageførsel ved afgange

17.600

Af- og nedskrivninger ultimo

(1.950.096)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

628.813

Deposita
kr.
6. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

36.000

Kostpris ultimo

36.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

36.000

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

400

500

200.000

7. Virksomhedskapital
Anparter

400

200.000
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Noter
Forfald inden

Forfald inden

for 12

for 12

Forfald efter

måneder

måneder

12 måneder

2017/18

2016/17

2017/18

kr.

kr.

kr.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

21.371

19.000

0

Skyldige sambeskatningsbidrag

0

0

86.678

21.371

19.000

86.678

8. Langfristede gældsforpligtelser

2017/18

2016/17

kr.

kr.

1.764.000

1.680.000

9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i
alt

10. Eventualforpligtelser
Der verserer på balancedagen en sag mod selskabet vedrørende en tvist på en entreprise. Sagen
forventes afklaret inden for det kommende år. Ledelsen forventer ikke at sagen vil påvirke resultat og
egenkapital.
Der er afgivet de for branchen sædvanlige arbejdsgarantier.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det
samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Malermester Morten Lyngsø Larsen
Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.
Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat
og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets
hæftelse udgør et større beløb.

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant nom. 1.350 t.kr. med sikkerhed i selskabets
tilgodehavender fra salg, varebeholdninger, igangværende arbejder, immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Til sikkerhed for billån på 21.371 kr. er der ejendomsforbehold i andre anlæg, driftsmateriel og inventar
med en regnskabsmæssig værdi på 41.787 kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, arbejde udført for
egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.
Nettoomsætning indregnes når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakterne og
færdiggørelsesgraden på balancedagen, kan opgøres pålideligt og det er sandsynligt at de økonomiske
fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Der foretages reservation og udgiftsførsel af forventede tab.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten
indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renter fra tilknyttede virksomheder, renteindtægter samt godtgørelser
under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion
vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4-6 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne
er lavere.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt
post i ledelsens forslag til resultatdisponering.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.

