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Side 2

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

__________________
Kurt Lund Hansen

Allerød, den 11. november 2020

i direktionen

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 
- 30. juni 2020 for Liftsecure 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. 30. juni 2020 og af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.
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Til den daglige ledelse i  Liftsecure ApS.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af 
finansielle oplysninger.

Allerød, den 11. november 2020

registreret revisor
Per Bering

GBH REVISION & RÅDGIVNING

Vi har opstillet årsrapporten for Liftsecure ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 
2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter.

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.

mne 10842

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.

medlem af FSR - danske revisorer

REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-NR. 17 61 04 30
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Selskabet Liftsecure ApS
Søtoften 15
3450 Allerød

CVR. nr.: 36 48 71 35
Stiftelsesdato: 12. januar 2016
Hjemsteds kommune: Allerød
Regnskabsperiodens startdato: 1. juli 2019
Regnskabsperiodens slutdato: 30. juni 2020
Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. juli 2018
Foregående regnskabsperiodes slutdato: 30. juni 2019

Direktion Direktør Kurt Lund Hansen

Revisor GBH Revision & Rådgivning Registreret Revisionsaktieselskab
M. D. Madsensvej 13
3450 Allerød

Pengeinstitut Jyske Bank
Jernbane Alle 56 A
2720 Vanløse

SELSKABSOPLYSNINGER
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Hovedaktivitet

Usikkerhed ved indregning og måling.

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtrådt væsentlige forhold, som 
vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling, som den fremgår af årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

LEDELSESBERETNING FOR 2019/20

Selskabets aktivitet består i lighed med sidste år primært af udførelse af reparation og 
vedligeholdelse af tekniske installationer i bygninger og lignende.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Det er ledelsens opfattelse at selskabet via egen drifts-
indtjening vil kunne retablere kapitalgrundlaget inden for en kortere årrække. Der er således 
iværksat en række tiltag der skal medvirke til at der opnås positive driftsresultater i de 
kommende år.
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Resultatopgørelsen

Indtægter fra salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang 
til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. 
Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage, inkl. feriepenge og pensioner samt andre 
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er 
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Liftsecure ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med 
Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

De væsentligste indregnings- og målingsprincipper er følgende:

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har valgt at anvende Årsregnskabslovens §32 ved at sammendrage visse regn-
skabsposter og benævne disse bruttofortjeneste.

Nettoomsætning
Salgværdien af reparationsydelser indregnes som nettoomsætning, når reparationsydelsen er 
leveret (salgs-metoden). 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, 
administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede 
valutakursreguleringer vedrørende transaktioner i fremmed valuta, 
amortiseringsomkostninger vedrørende forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under 
acontoskatteordningen m.v.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 5 år

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige 
risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som 
aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien. 
Leasingaktiverne afskrives over aktivets brugstid.

Der medtages en leasingforpligtelse svarende til dagsværdi som en gældsforpligtigelse, og 
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med 
operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens 
løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationel leasing- og lejeaftaler 
oplyses under eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med dets modervirksomhed. Den aktuelle selskabsskat fordeles 
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Leasingkontrakter

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Aktiver med en kostpris på kr. 14.100 og derunder indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 

Materielle anlægsaktiver

Skat af årets resultat
Skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat og eventuelle 
reguleringer fra tidligere års skatter indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider:
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Igangværende arbejder for fremmed regning

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssig værdi af immaterielle, materielle og finansielle 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 eller nettorealisationsværdi, 
såfremt denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante, herunder langsomt 
omsættelige varer.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsessomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien 
fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet 
udvikling i salgspris.

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. Færdiggørelsesgraden opgøres 
som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på 
det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles 
salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er 
lavere.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet 
eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen 
efter endt brugstid.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapital.

Selskabsskat og udskudt skat

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til 
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en 
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller 
gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor 
salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser 
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger 
salgsværdien.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, med fradrag af 
skattemæssige underskud.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 
"Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag 
af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af 
den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i 
resultatopgørelsen over låneperioden.

Ved negativ udskudt skat vil den udskudte skat blive aktiveret, såfremt det vurderes, at 
selskabet i de kommende år vil kunne udnytte den negative udskudte skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til 
balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet 
for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab 
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Omregning af fremmed valuta
Fremmed valuta måles til balancedagens valutakurs eller terminssikret kurs. Såvel 
realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab indregnes i resultatopgørelsen under 
finansielle poster.
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2018/19
Noter Kr. 1.000

BRUTTOFORTJENESTE 647.546 1.461

1 Personaleomkostninger -1.158.477 -931
Afskrivninger -59.600 -59

DRIFTSRESULTAT -570.531 471

-3.390 -4
Andre finansielle omkostninger -14.204 -15

RESULTAT FØR SKAT -588.125 452

2 Skat af årets resultat 4.769 -75

ÅRETS RESULTAT -583.356 377

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret 0 200
Overført til næste år -583.356 177

RESULTATDISPONERING I ALT -583.356 377

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2019/20

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede 
virksomheder
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30.6.2019
Noter Kr. 1.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 220.000 280

3 Materielle anlægsaktiver 220.000 280

Depositum 19.250 28

Finansielle anlægsaktiver 19.250 28

ANLÆGSAKTIVER 239.250 308

Hjælpematerialer 5.000 5

Varebeholdninger 5.000 5

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275.452 435
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 181
Periodeafgrænsningsposter 18.342 18

Tilgodehavender 293.794 634

Likvide beholdninger 92.316 392

OMSÆTNINGSAKTIVER 391.110 1.031

AKTIVER 630.360 1.339

 

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

A K T I V E R
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30.6.2019
Noter Kr. 1.000

Virksomhedskapital 50.000 50
Overført resultat -549.351 34
Foreslået udbytte 0 200

4 EGENKAPITAL -499.351 284

Hensættelse til udskudt skat 0 5

HENSATTE FORPLIGTELSER 0 5

Leasingforpligtelser, langfristet 159.221 210
Skyldigt sambeskatningsbidrag, langfristet 0 70

5 Langfristede gældsforpligtelser 159.221 280

Leasingforpligtelser, kortfristet 50.463 49
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.998 65
Gæld til tilknyttede virksomheder 256.133 39
Skyldigt sambeskatningsbidrag, kortfristet 70.748 0
Anden gæld 591.148 617

Kortfristede gældsforpligtelser 970.490 770

GÆLDSFORPLIGTELSER 1.129.711 1.050

PASSIVER 630.360 1.339

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

P A S S I V E R
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2018/19
Kr. 1.000

1 Personaleomkostninger
Lønninger 1.127.143 904
Andre omkostninger til social sikring 31.334 27

1.158.477 931

Antal fuldtidsbeskæftigede personer i gennemsnit 3 2

2 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 70
Udskudt skat 1.7.2019 -4.769 0
Udskudt skat 30.06.2020 0 5

-4.769 75

3 Materielle anlægsaktiver

4 Egenkapital
Virksomheds- Overført

kapital resultat Udbytte I alt 

Egenkapital 1.7.2019 50.000 34.005 200.000 284.005
Udbetalt udbytte 0 0 -200.000 -200.000
Overført af årets resultat 0 -583.356 0 -583.356
Forslag til udbytte 0 0 0 0

Egenkapital 30.6.2020 50.000 -549.351 0 -499.351

5 Langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt Første års Restgæld
30.6.2020 afdrag efter 5 år

Leasingforpligtelser 209.684 50.463 0

209.684 50.463 0

NOTER

I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig værdi på 
kr. 220.000.



Side 15

NOTER

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualaktiver
Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 123.582 (2018/19 t.kr. 0)

Eventualforpligtelser
Selskabet hæfter i henhold til selskabsskattelovens regler subsidiært for skatten af de øvrige 
koncernforbundne selskabers sambeskatningsindkomst og alene begrænset til den ejerandel, 
hvormed selskabet indgår i koncernen.

Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som 
anlægsaktiver. Leasingforpligtelserne incl. renter udgør pr. 30. juni 2020 kr. 223.529, hvoraf 
kr. 209.684 er medtaget som en gældsforpligtelse.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Det er ledelsens opfattelse at selskabet via 
egen drifts-indtjening vil kunne retablere kapitalgrundlaget inden for en kortere 
årrække. Der er således iværksat en række tiltag der skal medvirke til at der 
opnås positive driftsresultater i de kommende år.


