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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

RISAGER ApS
Frichsvej 59
8464 Galten
Telefonnummer:
Fax:

70224200
70224201

CVR-nr:
Regnskabsår:

17075446
01/12/2013 - 30/11/2014

Bankforbindelse

Sparekassen Kronjylland

Revisor

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerskab
Dusager 16
8200 Aarhus N
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 2013/14 for Risager ApS.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i selskabets aktiviteter
og økonomiske forhold, årets resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Galten, den 08/04/2015
Direktion

Karsten Risager

Lena Risager
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i RISAGER ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for RISAGER ApS for regnskabsåret 1. december 2013 - 30. november 2014,
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. 30. november 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
december 2013 - 30. november 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Aarhus, 08/04/2015

Martin Rasmussen
statsautoriseret revisor
Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerskab

CVR-nr. 17075446

Side 7 af 15

Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg at skærende værktøj samt nyfremstilling og
genopslibning af skærende værktøj i hårdmetal.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et overskud før skat på 973 t.kr. Resultatet er tilfredsstillende.
Selskabet arbejder meget aktivt og målbevidst på at udvikle virksomheden til at være en af branchens bedste
leverandører når det gælder fremstilling af specialværktøj med henblik på at optimere kundernes produktion.
Dette gælder både med anskaffelse af bedste produktionsudstyr på markedet og egen udvikling af
programmer til fremstilling af disse værktøjer, samt ikke mindst intensiv skoling af medarbejderne.
Selskabets optimering har samtidig givet mulighed for at fremstille standardværktøj til meget
konkurrencedygtige priser.
Selskabets produktionsudstyr er løbende optimeret og har en salgsværdi over den bogførte værdi.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregningen om måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsregnskabet 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 regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes som
finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser,
realiserede og urealiserede kursgivinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældeforpligtelse og transaktioner
i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat
Årets skat, som 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.
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balance
Leasingkontrakter
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
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første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien, eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de
fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente som
diskonteringsfaktor, eller virksomhedens alternetive lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede
aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, 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 forpligtelser vedrørende operationelle
leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Dog er grund målt til handelsværdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de
enkelte aktivers brugstid.
Tab og fortjenester ved afhændelse af aktiver er indregnet i posten "Afskrivninger"
Nyanskaffelser med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffeler indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Der indgår forventede brugstider som følger:
Indretning af lejede lokaler 10 år
Driftsmateriel og inventar 3 - 20 år
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer
under fremstilling opgøres som værdien af direkte og indirekte medgåede materialer og løn.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det
foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle poster.
Gældsforpligtelser
Finanselle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til de 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, således af forskellen mellem
provenuet og de nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gældsforpligtelser i
øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. dec 2013 - 30. nov 2014
Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

5.146.318

5.038.206

-3.186.385
-634.960

-2.950.801
-459.973

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

1.324.973

1.627.432

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

23.311
-375.631

29.275
-443.476

Ordinært resultat før skat ..................................................................

972.653

1.213.231

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

972.653

1.213.231

-235.112

-309.137

737.541

904.094

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

99.800
637.741

98.400
805.694

I alt ........................................................................................................

737.541

904.094

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

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

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. november 2014
Aktiver
Note

2013/14
kr.
1.550.000
5.317.106
292.277

2012/13
kr.
1.550.000
5.167.073
305.099

4

7.159.383

7.022.172

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

62.500

62.500

Finansielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

62.500

62.500

Anlægsaktiver i alt .............................................................................

7.221.883

7.084.672

Råvarer og hjælpematerialer ................................................................

1.594.716

1.342.681

Varebeholdninger i alt .......................................................................

1.594.716

1.342.681

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ........................................
Andre tilgodehavender .........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ..................................................................

1.704.712
28.440
81.250

1.998.200
13.770
156.250

Tilgodehavender i alt .........................................................................

1.814.402

2.168.220

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

2.041

2.165

Værdipapirer og kapitalandele i alt .................................................

2.041

2.165

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

280.330

323.915

Omsætningsaktiver i alt ....................................................................

3.691.489

3.836.981

Aktiver i alt .........................................................................................

10.913.372

10.921.653

Grunde og bygninger ...........................................................................
Produktionsanlæg og maskiner ............................................................
Indretning af lejede lokaler ..................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...........................................................
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Balance 30. november 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
200.000
710.715
2.381.642
99.800

2012/13
kr.
200.000
710.715
1.743.901
98.400

5

3.392.157

2.753.016

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

644.805

508.649

Hensatte forpligtelser i alt ................................................................

644.805

508.649

Gæld til banker ....................................................................................

2.192.720

2.961.787

2.192.720

2.961.787

Gæld til banker ....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ............................................
Skyldig selskabsskat ............................................................................
Anden gæld .........................................................................................

2.894.678
653.124
68.956
1.066.932

3.006.771
725.494
292.825
673.111

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ................................................

4.683.690

4.698.201

Gældsforpligtelser i alt .....................................................................

6.876.410

7.659.988

Passiver i alt .......................................................................................

10.913.372

10.921.653

Registreret kapital mv. ........................................................................
Reserve for opskrivninger ...................................................................
Overført resultat ..................................................................................
Forslag til udbytte ...............................................................................
Egenkapital i alt .................................................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt ................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013/14
kr.

2012/13
kr.

3.001.598
82.327
102.460
3.186.385

2.709.136
75.123
166.542
2.950.801

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler
Produktionsanlæg og maskiner
Tab ved salg af driftsmidler

2013/14
kr.

2012/13
kr.

52.853
582.107
0
634.960

47.198
404.940
7.834
459.973

2013/14
kr.

2012/13
kr.

98.956
136.156
235.112

294.825
14.312
309.137

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.

Andre
Anlæg mv.
kr.

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

608.380
0
0
608.380

8.909.934
732.140
9.642.074

501.838
40.031
0
541.869

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

941.620
0
941.620

255.887
0
255.887

0
0
0

0
0
0
0

-3.998.748
-582.107
0
-4.580.855

-196.739
-52.853
0
-249.592

1.550.000

5.317.106

292.277

0

2.544.000

0

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
Heraf finansiel leasing

5. Egenkapital i alt
Opskrivnings
-henlæggelse
kr.
kr.
200.000
710.715

Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

200.000

710.715

Overført
resultat
kr.
1.743.901

637.741
2.381.642

Foreslået
udbytte
kr.
98.400

kr.
2.753.016

-98.400

-98.400

99.800
99.800

737.541
3.392.157

Ialt

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
582.907
500.000
2.395.913
286.100
2.978.820
786.100
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Langfristet
andel
kr.
82.907
2.109.813
2.192.720

Restgæld
efter 5 år
kr.
0
827.531
827.531
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7. Oplysning om eventualforpligtelser
Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en all-in aftale vedr. kopimaskine med en minimumsafgift 16.722 kr. pr. kvartal
med en resterende restløbetid på 2 kvartaler.
Selskabet har en leasingforpligtelse vedr. firmabil med en månedlig afgift 27.150 kr. med en
resterende løbetid på 14 måneder.
Selskabet har en leasingforpligtelse vedr. firmabil med en månedlig afgift 11.713 kr. med en
resterende løbetid på 15 måneder.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebrev i grund med
nom. 1.000.000 kr. samt løsøreejerpantebrev i driftsmidler og goodwill med 2.300.000 kr.
Til sikkerhed for belåningskredit hos Midtfactoring er stillet tilgodehavende fra salg 1.600.545
kr. samt sikringskonto medtaget i årsrapporten til 280.330 kr.

9. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Lena Risager, Viggo Stendersvej 1, 8680 Ry.
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