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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 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 4. april 2013

Direktionen

Torben Gaml

Bestyrelsen

Kim Krull Jørgensen

Klaus Lykkegaard Petersen

Ole Anders Petersen

Formand
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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 01.01.12 - 31.12.12, 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. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 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 4. april 2013
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 virksomhed i Viborg og Vejle.

Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Tidligere perioders tilpasning af omkostningsstrukturen og forretningsområderne er grundlaget for, at underskuddet for 2012 er væsentlig nedbragt.
Resultatet for 2012 er i det væsentligste i overensstemmelse med ledelsens forventninger
omend et realiseret underskud ikke anses for tilfredsstillende.

Fremtiden
I 2013 har selskabet afviklet driften af detailhandlen/farvehandlen. Lejemålet er afstået primo
2013.
Ledelsen forventer, at strukturtilpasningerne i det væsentligste er gennemført. Selskabets
markedsposition vurderer ledelsen gennem det strategiske fokus er styrket, hvilket også
understøttes af tilgang af nye kunder.
Gennem de gennemførte strukturtilpasninger og den forbedrede markedsposition er der skabt
grundlag for en væsentlig forbedring af driften for 2013, således der kan opnås et mindre positivt
resultat.
Med baggrund i den forbedrede markedsposition og de gennemførte strukturtilpasninger er
det ledelsens forventning, at der også for 2013 kan skabes et positivt cash Flow. Den fortsatte drift er afhængig af, at det positive cash flow kan fastholdes i 2013.
Ledelsen vurderer med baggrund i ovenstående, at den nødvendige likviditet til finansiering
af driften for 2013 er tilstede, hvorfor selskabets årsrapport kan aflægges 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

2012
DKK

2011
DKK

Bruttofortjeneste

7.848.310

5.803.512

Personaleomkostninger

-7.247.886

-7.924.401

600.424

-2.120.889

-1.063.422

-1.338.548

-462.998

-3.459.437

203.036
-680.430

77.471
-712.016

Finansielle poster i alt

-477.394

-634.545

Årets resultat

-940.392

-4.093.982

-940.392

-4.093.982

-940.392

-4.093.982

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

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.12
DKK

31.12.11
DKK

89.048

90.979

89.048

90.979

887.277
1.252.994

839.662
2.016.400

2.140.271

2.856.062

Andre værdipapirer og kapitalandele

250

292

Finansielle anlægsaktiver i alt

250

292

2.229.569

2.947.333

6.922.148

7.903.746

6.922.148

7.903.746

6.182.594
0
740.800
2.027.772
1.190.286

4.526.933
67.500
740.800
709.986
1.855.318

Tilgodehavender i alt

10.141.452

7.900.537

Likvide beholdninger

20.944

25.863

Omsætningsaktiver i alt

17.084.544

15.830.146

Aktiver i alt

19.314.113

18.777.479

Note

Erhvervede rettigheder
5

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

6

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
31.12.12
DKK

31.12.11
DKK

2.000.000
-3.471.231

2.000.000
-2.530.839

-1.471.231

-530.839

7.892.072

8.091.253

7.892.072

8.091.253

250.000
4.291.954
5.600.790
917.044
1.833.484

0
4.534.551
4.847.162
96.934
1.738.418

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

12.893.272

11.217.065

Gældsforpligtelser i alt

20.785.344

19.308.318

Passiver i alt

19.314.113

18.777.479

Note

Selskabskapital
Overført resultat
7

Egenkapital i alt
Kreditinstitutter i øvrigt

8

Langfristede gældsforpligtelser i alt

8

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

9
10
11
12

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 sidste 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:

Software
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

3 år
10 år
3 - 5 år

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.
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

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.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

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.

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 og indregnes
i balancen med den gældende skatteprocent.
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.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

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 01.01.12 - 31.12.12 er følgende usikkerhed om going concern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:
Selskabets ledelse har med udgangspunkt i udviklingen i resultaterne for 2012,
forventningerne for 2013 og det nuværende engagement med selskabets pengeinstitut aflagt
årsrapporten for 2012 under forudsætning af forsat drift/going concern. De igangværende
forhandlinger med selskabets pengeinstitut om afviklingsvilkår for langfristede lån forventer
ledelsen fastlægges indenfor rammerne af budgettet for 2013.

2012
DKK

2011
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

6.464.697
467.568
71.707
243.914

6.979.575
520.033
61.032
363.761

I alt

7.247.886

7.924.401

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger
Valutakurstab

47.593
602.542
30.295

36.904
626.451
48.661

I alt

680.430

712.016

2. Personaleomkostninger

3. Andre finansielle omkostninger
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Noter

2012
DKK

2011
DKK

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

0
0

0
0

I alt

0

0

4. Skatter

5. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Erhvervede rettigheder

Kostpris pr. 31.12.11
Tilgang i året

150.350
48.185

Kostpris pr. 31.12.12

198.535

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11
Afskrivninger i året

59.371
50.116

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12

109.487

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12

89.048
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Noter

6. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 31.12.11
Tilgang i året
Afgang i året

1.367.179
197.500
0

7.482.689
323.865
-2.119.257

Kostpris pr. 31.12.12

1.564.679

5.687.297

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

527.517
149.885
0

5.466.289
872.309
-1.904.295

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12

677.402

4.434.303

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12

887.277

1.252.994

Selskabskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.11
Forslag til resultatdisponering

2.000.000
0

1.563.143
-4.093.982

Saldo pr. 31.12.11

2.000.000

-2.530.839

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

Beløb i DKK

7. Egenkapital

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12
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Noter

8. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.12

Gæld i alt
31.12.11

Kreditinstitutter i øvrigt

250.000

0

8.142.072

8.091.253

På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten foreligger der ingen endelig aftale om
afviklingsvilkår på valutalånet.

9. Eventualforpligtelser
Selskabet kautionerer som selvskyldnerkautionist for Papyrus Invest ApS til sikkerhed for
gæld til pengeinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.DKK 200.
Der er stillet garanti med t.DKK 101 overfor ekstern kreditor.
Almindelig reklamationsret for leverede varer.

10. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 250, der giver pant i driftsmateriel. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Den samlede regnskabsmæssige værdi af de omfattede aktiver udgør pr. 31.12.12 t.DKK 1.253.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter t.DKK 12.431 er der givet virksomhedspant t.DKK
10.000 omfattende goodwill, simple fordringer, varelager samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 16.605.
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Noter

31.12.12
DKK

31.12.11
DKK

953.650
573.155

636.400
2.394.000

1.526.805

3.030.400

11. Kontraktlige forpligtelser
Ikke finansiel leje og leasingydelser:
Næste år
2 - 5 år
I alt

12. 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.
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