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Ledelsespåtegning
Direktion og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Malergården i Fredericia ApS.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

, den  Fredericia 11/03/2016

 Direktion

 Svend Arne Rasmussen
 forretningsfører

 Bestyrelse

 Edvin Ronald Steiness  Sussi Kristoffersen

 Finn Møller Gregersen
 næstformand

 Stig Nielsen

 Ingvard Mathias Hansen
 formand
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

 Til kapitalejerne i MALERGÅRDEN I FREDERICIA ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MALERGÅRDEN I FREDERICIA ApS for regnskabsåret 1. januar 2015
- 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 handlinger 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.
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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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

,  Fredericia 11/03/2016

M. Petersen
statsautoriseret revisor
MOGENS PETERSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14119507
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B

Generelt

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at fremtidige betalinger o.lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregn-skabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsperioden.
 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste 
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne
omkostninger til posten ”bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning 
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
salgsværdien 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.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (vareforbrug) indeholder det forbrug råvarer og
hjælpe-materialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder offentlige tilskud og refusioner samt avancer ved salg af anlægsaktiver.
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personalevelfærd, salgs-, administrations- og
lokaleomkostninger.

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte.

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
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regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse
under a´contoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen
med den del, der kan henføres til årets resultat.
 

Balance

Anlægsaktiver 
Grunde og bygninger er værdiansat på grundlag af anskaffelsessum med tillæg af forbedringer. På
ejendommene foretages der driftsøkonomiske afskrivninger ud fra en forventet levetid på 50 år.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.
 
Øvrige anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessummer med fradrag af driftsøkonomiske afskrivninger.
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af forventet brugstid:
   Driftsmidler     3-8 år
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 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
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter mens tab indregnes under afskrivninger.
 
Finansielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer.

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.
 
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.
 
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt 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 gæld afhængig af
nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto- og forudbetalinger.
 
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.

Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi,
hvormed de forventes at indgå.

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger, eller en del af en afholdt omkostning, som
vedrører det efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs på balancedagen).
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Udskudt skat 
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konsta-teres,
uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer
således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige
henlæggelser tilbageføres.

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Selskabsskat 
Årets beregnede selskabsskat til betaling efter fradrag af betalte a´contoskatter, indregnes i balancen under
skatteforpligtelser eller tilgodehavende selskabsskat.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ....................................................... 13.686.855 12.825.118

Personaleomkostninger  ................................................................. 1 -12.537.616 -11.502.725
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver  ................................................................................ 

-260.996 -215.480

Resultat af ordinær primær drift  .............................................. 888.243 1.106.913

Andre finansielle indtægter  ........................................................... 117.958 200.676
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -2.949 -5.200

Ordinært resultat før skat  .......................................................... 1.003.252 1.302.389

Skat af årets resultat  ...................................................................... 2 -237.770 -324.145

Årets resultat  ............................................................................... 765.482 978.244

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  ......................... 0
Overført resultat  ............................................................................ 765.482

I alt  ............................................................................................... 765.482
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Balance 31. december 2015
Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Grunde og bygninger  .................................................................... 1.737.811 1.781.567
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  ....................................... 1.043.358 769.237

Materielle anlægsaktiver i alt  .................................................... 3 2.781.169 2.550.804

Andre værdipapirer og kapitalandele  ........................................... 6.900 6.900

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 4 6.900 6.900

Anlægsaktiver i alt  ..................................................................... 2.788.069 2.557.704

Fremstillede varer og handelsvarer  .............................................. 73.055 88.194

Varebeholdninger i alt  ............................................................... 73.055 88.194

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ................................ 4.180.356 1.731.738
Andre tilgodehavender  ................................................................. 2.220 43.913

Tilgodehavender i alt  ................................................................. 4.182.576 1.775.651

Andre værdipapirer og kapitalandele  ........................................... 5.072.182 4.499.742

Værdipapirer og kapitalandele i alt  ......................................... 5.072.182 4.499.742

Likvide beholdninger  ................................................................... 2.264.919 4.305.743

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 11.592.732 10.669.330

Aktiver i alt  ................................................................................. 14.380.801 13.227.034
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Balance 31. december 2015
Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................. 200.000 200.000
Overført resultat  ........................................................................... 10.685.933 9.920.451

Egenkapital i alt  ......................................................................... 10.885.933 10.120.451

Hensættelse til udskudt skat  ......................................................... 248.649 217.303

Hensatte forpligtelser i alt  ......................................................... 248.649 217.303

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ..................................... 414.766 360.011
Skyldig selskabsskat  .................................................................... 2.203 6.041
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................ 

2.829.250 2.523.228

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ......................................... 3.246.219 2.889.280

Gældsforpligtelser i alt  .............................................................. 3.246.219 2.889.280

Passiver i alt  ................................................................................ 14.380.801 13.227.034
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Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret
kapital

mv.

Overført
resultat I alt

kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  .......................................................................... 200.000 9.920.451 10.120.451
Årets resultat  ................................................................................... 765.482 765.482
Egenkapital, ultimo  ......................................................................... 200.000 10.685.933 10.885.933

Anpartskapitalen er opdelt således:         
             
       Klasse A:   20 kapitalandele á kr. 50                   1.000 
       Klasse B: 398 kapitalandele á kr. 500             199.000             
                
    Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen i de seneste 5 regnskabsår.
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014

  kr. kr.

Løn og gager 11.006.632 10.055.099
Arbejdsmarkedspension o. lign. 1.424.306 1.344.483
Sociale bidrag 106.678 103.143
  12.537.616 11.502.725

2. Skat af årets resultat

  2015 2014

  kr. kr.

Aktuel skat 206.424 306.519
Regulering af udskudt skat 31.346 17.626
  237.770 324.145

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grund og
bygninger

Driftsmidler

  kr. kr.

Anskaffelsessum primo 2.411.083 2.660.098
Tilgang 0 491.361
Afgang 0 -678.775

Anskaffelsessum ultimo 2.411.083 2.472.684
     
Afskrivning primo -629.516 -1.890.861
Årets afskrivning -43.756 -217.240
Tilbageførsel ved afgang 0 678.775

Afskrivning ultimo -673.272 -1.429.326
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.737.811 1.043.358
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4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Værdipapirer

  kr.

Saldo 1. januar 2015 6.900

Saldo 31. december 2015 6.900
 

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet
 
Selskabets formål er at drive virksomhed ved udførelse af malerarbejde og dermed beslægtet
virksomhed og ved samarbejde med andre kooperative virksomheder, at styrke den kooperative
bevægelse, for derigennem at medvirke til at gøre byggeri så godt og billigt som muligt. Til
sikring af disse formål kan selskabet erhverve, oprette datterselskaber og i øvrigt medvirke ved
oprettelse i selskaber til fremme af kooperationen. Endvidere er selskabets formål
formue-forvaltning herunder investering i børsnoterede værdipapirer. 
    
 
    

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt et ejerpantebrev på kr. 1.900.000 med pant i grund og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 1.737.811. 
     
Af de likvide beholdninger er kr. 890.636 deponeret til sikkerhed for arbejdsgarantier. 
     
    


