AP Farver A/S
CVR-nr. 52 83 33 10

Årsrapport for 2013

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 30.05.14

Ole Anders Petersen
Dirigent

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
BEIERHOLM – medlem af HLB International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Viborg
Gl. Skivevej 73
8800 Viborg

Tel.: 86 61 18 11
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

AP Farver A/S

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger m.v.

3

Ledelsespåtegning

4

Den uafhængige revisors erklæringer

5-6

Ledelsesberetning

7

Resultatopgørelse

8

Balance

9 - 10

Anvendt regnskabspraksis

11 - 15

Noter

16 - 20

2

AP Farver A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet
AP Farver A/S
Lundborgvej 7
8800 Viborg
Telefon: 86 62 12 66
Telefax: 86 60 12 66
Hjemmeside: www.ap-farver.dk
Hjemsted: Viborg
CVR-nr.: 52 83 33 10

Bestyrelse
Klaus Lykkegaard Petersen, medlem
Ole Anders Petersen
Torben Gaml

Direktion
Torben Gaml

Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut
Nordea

3

AP Farver A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 for AP Farver A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 30. maj 2014

Direktionen

Torben Gaml

Bestyrelsen

Klaus Lykkegaard Petersen

Ole Anders Petersen

Torben Gaml
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i AP Farver A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for AP Farver A/S for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13, der
omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.13 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi henvise til note 1 og ledelsesberetningen,
hvori ledelse har anført betingelserne for at selskabet kan fortsætte sin drift, og dermed
begrundet, hvorfor selskabets årsregnskab er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Vi er
enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerheden og valget af regnskabsprincip.

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.

Viborg, den 30. maj 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Laigaard
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteten
Selskabets aktiviteter består i salg af malervarer m.v. til engros og detail.
Selskabet har i 2013 drevet virksomhed i Viborg og Vejle.

Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatet for 2013 anses for utilfredsstillende.
Årets resultat er fortsat negativt påvirket af de fortsatte interne strukturtilpasninger og
konkurrenceforholdene.
Selskabets aktionærer har til styrkelse af selskabets egenkapital tilført selskabets kapitalgrundlag
t.DKK 2.000. Udover kapitaltilførslen er der gennem selskabets ordinære drift skabt et positivt
cash flow på t.DKK 60.
Fremtiden
Indtjeningen for 1. kvartal 2014 udviser balance i selskabets drift. Ledelsen forventer at denne
udvikling fortsætter i den resterende del af 2014.
Der er ikke budgetteret med væsentlige nye investeringer for 2014, hvorfor der med et
nulresultat for 2014 er skabt grundlag for positivt cash flow.
Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten lagt ovenstående til grund og, at selskabets
pengeinstitut vil opretholde de nuværende rammer, hvilket med udgangspunkt i ovenstående vil
være tilstrækkelig til fortsat drift.
Årsrapporten er derfor aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse

2013
DKK

2012
DKK

Bruttofortjeneste

5.004.721

7.848.310

Personaleomkostninger

-5.183.588

-7.247.886

-178.867

600.424

-1.008.073

-1.063.422

-1.186.940

-462.998

114.490
-626.852

203.036
-680.430

-512.362

-477.394

-1.699.302

-940.392

-1.699.302

-940.392

-1.699.302

-940.392

Note

2

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Resultat af primær drift

3

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.13
DKK

31.12.12
DKK

32.748

89.048

32.748

89.048

312.302
1.076.387

887.277
1.252.994

1.388.689

2.140.271

Andre værdipapirer og kapitalandele

152

250

Finansielle anlægsaktiver i alt

152

250

1.421.589

2.229.569

6.354.313

6.922.148

6.354.313

6.922.148

4.375.182
85.495
655.305
589.777
1.560.426

6.182.594
0
740.800
2.027.772
1.190.286

Tilgodehavender i alt

7.266.185

10.141.452

Likvide beholdninger

15.207

20.944

Omsætningsaktiver i alt

13.635.705

17.084.544

Aktiver i alt

15.057.294

19.314.113

Note

Erhvervede rettigheder
4

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance

PASSIVER
31.12.13
DKK

31.12.12
DKK

4.000.000
-5.170.533

2.000.000
-3.471.231

-1.170.533

-1.471.231

6.049.738

7.892.072

6.049.738

7.892.072

0
4.518.364
4.257.772
50.350
1.351.603

250.000
4.291.954
5.600.790
886.877
1.863.651

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

10.178.089

12.893.272

Gældsforpligtelser i alt

16.227.827

20.785.344

Passiver i alt

15.057.294

19.314.113

Note

Selskabskapital
Overført resultat
6

Egenkapital i alt
Kreditinstitutter i øvrigt

7

Langfristede gældsforpligtelser i alt

7

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

8
9
10
11

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Software
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3
10
3-5

0
0
0

Grunde afskrives ikke.
Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300
pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling opgøres som værdien af
direkte medgåede materialer og løn. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes
ikke i kostprisen.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern
I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 er følgende usikkerhed om going concern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:
Indtjeningen for Q1 2014 udviser balance i selskabets drift. Ledelsen forventer at denne
udvikling fortsætter i den resterende del af 2014.
Der er ikke budgetteret med væsentlige nye investeringer for 2014, hvorfor der med et
nulresultat for 2014 er skabt grundlag for positivt cash flow.
Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten lagt ovenstående til grund og, at selskabets
pengeinstitut vil opretholde de nuværende rammer, hvilket med udgangspunkt i
ovenstående vil være tilstrækkelig til fortsat drift.
Årsrapporten er derfor aflagt under forudsætning om fortsat drift.

2013
DKK

2012
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

4.711.177
404.012
51.136
17.263

6.464.697
467.568
71.707
243.914

I alt

5.183.588

7.247.886

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger
Valutakurstab

0
626.852
0

47.593
602.542
30.295

I alt

626.852

680.430

2. Personaleomkostninger

3. Andre finansielle omkostninger
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Noter

4. Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder

Beløb i DKK

Kostpris pr. 31.12.12

198.535

Kostpris pr. 31.12.13

198.535

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12
Afskrivninger i året

109.487
56.300

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.13

165.787

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13

32.748

5. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 31.12.12
Tilgang i året
Afgang i året

1.647.879
156.251
-732.616

5.604.097
470.464
-246.200

Kostpris pr. 31.12.13

1.071.514

5.828.361

699.589
365.715
-306.092

4.412.116
586.058
-246.200

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.13

759.212

4.751.974

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13

312.302

1.076.387

Beløb i DKK

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
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Noter

6. Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.12
Forslag til resultatdisponering

2.000.000
0

-2.530.839
-940.392

Saldo pr. 31.12.12

2.000.000

-3.471.231

Saldo pr. 01.01.13
Kapitalforhøjelse
Forslag til resultatdisponering

2.000.000
2.000.000
0

-3.471.231
0
-1.699.302

Saldo pr. 31.12.13

4.000.000

-5.170.533

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.
Selskabskapitalen består af:

Aktieklasse

Antal

Pålydende
værdi

4.000

1.000
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Noter

7. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Gæld i alt
31.12.13

Gæld i alt
31.12.12

Kreditinstitutter i øvrigt

6.049.738

8.142.072

8. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat. Den
samlede hæftelse udgør t.DKK xx på balancedagen.
Selskabet har stillet selvskyldner kaution for Papyrus Invest ApS til sikkerhed for gæld til
pengeinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.DKK 200.
Der er stillet garanti med t.DKK 102 overfor ekstern kreditor.
Almindelig reklamationsret for leverede varer.

9. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter t.DKK 10.568 er der af samhandelpartners
kreditinstitut stillet garanti for t.DKK 250.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter t.DKK 10.568 er der givet virksomhedspant t.DKK
10.000 omfattende goodwill, simple fordringer, varelager, andre anlæg, driftsmateriel og
inventar. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 12.396.

19

AP Farver A/S

Noter

31.12.13
DKK

31.12.12
DKK

Ikke finansiel leje og leasingydelser:
Næste år
2 - 5 år

627.657
251.915

953.650
573.155

I alt

879.572

1.526.805

10. Kontraktlige forpligtelser

11. Nærtstående parter
Ejerforhold:
Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen:
Papyrus Holding ApS
KLP Viborg Holding ApS
TG Viborg Holding ApS.

20

