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LEDELSESPÅTEGNING
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 for The Army-Painter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 
samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2021 – 31.12.2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegø-
relse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 24.06.2022

Direktion

Bo Mørck Penstoft
direktør
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejeren i The Army-Painter ApS Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for The Army-Painter ApS for regnskabs-
året 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale stan-
darder om revision og de yderligere krav,  der er gældende i Danmark. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af års-
regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 
International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale ret-
ningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

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. 
 Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 
selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som 
helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale stan-
darder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 
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kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på 
grundlag af årsregnskabet.
 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:

 m Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i års-
regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol.

 m Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisio-
nen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 m Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt 
af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og til-
knyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 m Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der 
på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 m Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte 
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige re-
visionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
 Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-
ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om 
ledelsesberetningen.
 I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 
læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesbe-
retningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.
 Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indehol-
der krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
 Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 24.06.2022

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Mads Fauerskov
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35428

Alexander Brix Kronborg
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne47804
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LEDELSESBERETNING

Hoved- og nøgletal
2021
t.kr.

2020
t.kr.

2019
t.kr.

Hovedtal

Bruttofortjeneste 61.356 43.754 24.229

Driftsresultat 34.665 24.454 11.497

Resultat af finansielle poster (212) (1.145) 51

Årets resultat 26.584 18.176 8.981

Balancesum 73.814 53.499 19.595

Investeringer i materielle aktiver 5.837 6.839 376

Egenkapital 36.298 21.714 16.538

Nøgletal

Soliditetsgrad (%) 49,17 40,59 84,40

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse 
med Finansforeningens gældende version af “Anbefalinger & 
Nøgletal“.

Soliditetsgrad (%):

Egenkapital * 100 
Balancesum
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
The Army Painters primære aktiviteter centrer sig fortsat om salg, pro-
duktion og pakning af malesæt til hobby- og wargaming-nichen samt andet 
tilbehør til dette. Salget sker både til distributører og online til slutbrugere, 
og produktion og pakning foregår primært i Skanderborg, Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
The Army Painter afslutter 2021 med et resultat før skat på 34.453 t.kr. 
Det er en positiv udvikling fra 2020 med en vækst  i resultat før skat på 
48%, hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. 
 Det har været muligt at øge aktivitetsniveauet på både salgs- og pro-
duktionssiden uden omkostningssiden har fulgt en tilsvarende stigning. 
Årsagen findes i effektiviseringer foretaget gennem 2020, som har haft 
fuld effekt i 2021. Udbyttet af disse effektiviseringer er synlig på bund-
linjen trods et generelt lavt niveau for dollaren hvori selskabet har meget 
handel.   
 Lanceringen af to store nye produktranges ultimo 2021 og primo 2022, 
har været i fokus i andet halvår af 2021   og har sammen med fortsat 
vækst fordret yderligere investering i varelager. 
 Virksomheden har ikke på nuværende tidspunkt været ramt af 
leveringsudfordringer.

Særlige risici 
Valutarisiko
En større andel af selskabets indtægter modtages i USD (US dollars), hvor-
for selskabet er opmærksom på risikoen omkring kursudviklingen i denne 
valuta. Der anvendes ikke terminskontrakter eller andre finansielle instru-
menter til afdækning af risikoen. 

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Årets resultat overstiger forventningerne for 2021. Der er set en meget 
positiv udvikling på en lang række nøgletal hen over året, som ikke var gi-
vet ved årets start.
 Her særligt skal fremhæves fortsat vækst i salg og markedsområder 
på trods af meget stor vækst i 2020 sandsynligvis partielt forårsaget af 
corona. 
 Forventningen om at kunne honorere en stigning i aktiviteten og 
samtidig kunne følge med på leverandørsiden og med eksisterende 
produktionsapparat er blevet indfriet. En stabil leveringsevne på alle pro-
dukter har bidraget  til en styrket markedsposition og brand, som også 
er blevet styrket online i kraft af en øget og mere målrettet SoMe indsats 
samt etableringen af et in-house e-commerce team.
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Forventet udvikling
Vi forventer at fortsætte den positive udvikling i 2022 med vækst i både 
omsætning og resultat. Launch af to nye  kerne produkter (ultimo 2021 og 
primo 2022), samt ny website og shop (primo 2022) har givet en god start 
på 2022. Vi forventer dette vil bidrage til vækst på eksisterende markeder. 
De nye produkt-launches ventes at drive et varigt løft i omsætning da TAP 
med disse træder ind på velfunderede områder i nichen som rummer et 
hidtil uudnyttet potentiale. 
 Vi vil i 2022 træde ind på flere digitale platforme, for at udnytte den 
know-how og det administrative setup der er blevet skabt i forbindelse 
med opstart på Amazon.  
 Samlet set forventes driftsresultat og resultat før skat at stige og ledel-
sen forventer et resultat før skat i intervallet 30-40 mio.  

Videnressourcer
Udviklingen af en intern e-commerce afdeling er af anselig værdi for 
virksomheden. Denne udvikling vil fortsætte i 2022, og der vil etable-
res en generel online strategi integreret på flere niveauer til resten af 
virksomheden. 
 Ligeledes er kendskab til wargaming-nichen en stor ressource, som i lø-
bet af 2021 er styrket i kraft af flere ansættelser af personer med dette 
indblik. 

Miljømæssige forhold
Vi hos The Army-Painter er bevidste om vores ansvar og opmærksomme 
herpå i dagligdagen. Vi er meget bevidste omkring miljøpåvirkning fra 
produktionen, håndtering af affald og øvrige tiltag for at mindske Co2-
aftrykket fra virksomheden. Der arbejdes kontinuerligt hermed og der 
planlægges løbende tiltag for at mindske belastningen. Konkret er der 
igangsat initiativer omkring emballagen til selskabets produkter med sigte 
på at nedbringe aftrykket på miljøet.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Organisationen har løbende fokus på udvikling af produktionen og på 
løbende at tilpasse produkt-sortimentet og udvikle nye produkter samt op-
timere produktionsmetoderne. 
 Primo 2022 er der konkret lanceret de nye produkter ’Speedpaint’ og 
’Airpaint’, der sætter nye muligheder for kunderne. 

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som for-
rykker vurderingen af årsrapporten.
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RESULTATOPGØRELSE 
FOR 2021

Note
2021

kr.
2020

kr.

Bruttofortjeneste/-tab 61.356.029 43.754.430

Personaleomkostninger 1 (24.410.111) (18.340.609)

Af- og nedskrivninger 2 (2.280.614) (959.524)

Driftsresultat 34.665.304 24.454.297

Andre finansielle indtægter 1.198.467 1.313.020

Andre finansielle omkostninger (1.410.023) (2.457.637)

Resultat før skat 34.453.748 23.309.680

Skat af årets resultat 3 (7.869.508) (5.133.846)

Årets resultat 4 26.584.240 18.175.834
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BALANCE PR. 31.12.2021
Aktiver

Note
2021

kr.
2020

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.583.939 7.123.368

Indretning af lejede lokaler 218.615 170.847

Forudbetalinger for materielle aktiver 0 500.000

Materielle aktiver 5 9.802.554 7.794.215

Deposita 758.751 686.157

Finansielle aktiver 6 758.751 686.157

Anlægsaktiver 10.561.305 8.480.372

Råvarer og hjælpematerialer 17.626.814 11.130.063

Fremstillede varer og handelsvarer 27.596.498 16.226.678

Forudbetalinger for varer 385.818 3.989.166

Varebeholdninger 45.609.130 31.345.907

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.159.861 10.052.973

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 635.312 998.076

Andre tilgodehavender 6.378 1.126.519

Tilgodehavende skat 0 1.355.739

Periodeafgrænsningsposter 7 321.241 102.624

Tilgodehavender 16.122.792 13.635.931

Likvide beholdninger 1.520.772 37.222

Omsætningsaktiver 63.252.694 45.019.060

Aktiver 73.813.999 53.499.432
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Passiver

Note
2021

kr.
2020

kr.

Virksomhedskapital 125.000 125.000

Overført overskud eller underskud 36.173.002 9.588.762

Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 12.000.000

Egenkapital 36.298.002 21.713.762

Udskudt skat 8 1.232.000 251.000

Hensatte forpligtelser 1.232.000 251.000

Leasingforpligtelser 4.967.673 2.901.517

Anden gæld 9 0 565.409

Langfristede gældsforpligtelser 10 4.967.673 3.466.926

Kortfristet del af langfristede forpligtelser 10 1.580.267 832.978

Bankgæld 11.158.033 9.498.239

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.575.288 9.920.804

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.400.000 452.229

Skyldig skat 1.222.628 0

Anden gæld 4.672.933 2.678.345

Periodeafgrænsningsposter 11 6.707.175 4.685.149

Kortfristede gældsforpligtelser 31.316.324 28.067.744

Gældsforpligtelser 36.283.997 31.534.670

Passiver 73.813.999 53.499.432

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 12

Eventualforpligtelser 13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 15

Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markeds-
mæssige vilkår antsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Koncernforhold 17
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 
2021

Virksomheds-
kapital

kr.

Overført  
overskud eller 

underskud
kr.

Forslag til  
udbytte for 

regnskabsåret
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo 125.000 9.588.762 12.000.000 21.713.762

Udbetalt ordinært udbytte 0 0 (12.000.000) (12.000.000)

Årets resultat 0 26.584.240 0 26.584.240

Egenkapital ultimo 125.000 36.173.002 0 36.298.002
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NOTER

1 Personaleomkostninger
2021

kr.
2020

kr.

Gager og lønninger 21.197.406 16.568.990

Pensioner 2.446.618 1.315.152

Andre omkostninger til social sikring 475.506 245.610

Andre personaleomkostninger 290.581 210.857

24.410.111 18.340.609

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 57 38

Oplysninger om det samlede vederlag til ledelsesmedlemmer er ikke oplyst 
med henvisning til ÅRL §98b, stk. 3,   nr. 2

2 Af- og nedskrivninger
2021

kr.
2020

kr.

Afskrivninger på materielle aktiver 2.287.614 931.564

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver (7.000) 27.960

2.280.614 959.524

 
3 Skat af årets resultat

2021
kr.

2020
kr.

Aktuel skat 6.722.628 4.904.261

Ændring af udskudt skat 981.000 229.585

Regulering vedrørende tidligere år 165.880 0

7.869.508 5.133.846

 
4 Skat af årets resultat

2021
kr.

2020
kr.

Ordinært udbytte for regnskabsåret 0 12.000.000

Ændring af udskudt skat 26.584.240 6.175.834

26.584.240 18.175.834
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5 Materielle aktiver
Andre anlæg,  

driftsmateriel  
og inventar

kr.

Indretning af  
lejede lokaler

kr.

Forudbetalinger 
for materielle

aktiver
kr.

Kostpris primo 9.306.772 184.286 500.000

Overførsler 500.000 0 (500.000)

Tilgange 5.741.912 95.386 0

Afgange (1.541.345) 0 0

Kostpris ultimo 14.007.339 279.672 0

Af- og nedskrivninger primo (2.183.404) (13.439) 0

Årets afskrivninger (2.239.996) (47.618) 0

Af- og nedskrivninger ultimo (4.423.400) (61.057) 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 9.583.939 218.615 0

Ikke-ejede aktiver 7.378.000 0 0

6 Finansielle aktiver 
Deposita

kr.

Kostpris primo 686.157

Tilgange 120.622

Afgange (48.028)

Kostpris ultimo 758.751

Regnskabsmæssig værdi ultimo 758.751

 
7 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte 
omkostninger.

8 Udskudt skat
2021

Kr.

 

2020
Kr.

Materielle aktiver 1.845.000 1.073.000

Varebeholdninger 828.000 0

Forpligtelser (1.441.000) (822.000)

Udskudt skat i alt 1.232.000 251.000

Bevægelser i året

Primo 251.000

Indregnet i resultatopgørelsen 981.000

Ultimo 1.232.000

2021
Kr
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9 Anden gæld

2021
kr.

2020
kr.

Feriepengeforpligtelser 0 565.409

0 565.409

 
10 Langfristede forpligtelser

Forfald inden
for 12 måneder

2021
kr.

Forfald inden
for 12 måneder

2020
kr.

Forfald efter
12 måneder

2021
kr.

Leasingforpligtelser 1.580.267 832.978 4.967.673

1.580.267 832.978 4.967.673

Der er ingen gæld med forfald efter 5 år.

11 Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter (passiver) består af svømmende salgs-
ordre, hvor kunden har betalt, men risikoovergangen ikke er sket på 
balancedagen.

 
12 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

2021
kr.

2020
kr.

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt 3.813.000 8.113.000

 
13 Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Mørck Invest ApS som administrationsselskab. Selskabet hæf-
ter  derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 
selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for 
de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatnin-
gen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for alt mellemværende med selskabets bankforbindelse har selskabet stillet virksomhedspant på   
4.000 t.kr. Sikkerheden omfatter immaterielle rettigheder, andre anlæg, driftsmateriel og inventar,   tilgodeha-
vender fra salg og lagerbeholdninger.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver pr. 31.12.2021 udgør 64.056 t.kr. (31.12.2020: 48.693 t.kr.).



Noter 

Årsregnskab 2021 m The Army-Painter ApS 18

15 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
The Army-Painter Holding ApS ejer alle anparterne i selskabet og har dermed bestemmende indflydelse på 
dette.  Ultimativt ejer Bo Mørck Pensoft 55% af anparterne og udover derved bestemmende indflydelse herpå.

16 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår
I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår.  
Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver pr. 31.12.2021 udgør 69.919 t.kr. (31.12.2020: 48.693 t.kr.).

17 Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 
The Army Painter Holding ApS, Skanderborg, CVR-nr. 41 97 97 63
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ANVENDT 
REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse C (mellem).
 Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år 
dog med tilpasninger efter indtræden i regnskabsklasse C herunder med 
indregning af indirekte produktion omkostninger fra 2021 jf. overgangsbe-
stemmelserne i Årsregnskabsloven.

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 virksomheden, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en 
tidligere begivenhed har en retlig  eller faktisk forpligtelse, og det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,  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 årsrapporten 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.

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. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen 
og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.
 Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dat-
tervirksomheder, der anses for en del af den samlede investering i den 
pågældende dattervirksomhed, indregnes direkte i reserve for valutakurs-
reguleringer under egenkapitalen.
 Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der er integrerede 
enheder, omregnes monetære aktiver og  forpligtelser til balancedagens 
kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser omregnes til kursen på an-
skaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for eventuelle efterfølgende 
op- eller nedskrivninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til gen-
nemsnitlige valutakurser for månederne, idet poster, som er afledt af 
ikke-monetære aktiver og forpligtelser, dog omregnes til historiske kurser 
gældende for de pågældende ikke-monetære poster.
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Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtæg-
ter, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i re-
sultatopgørelsen, når levering og   risikoovergang til køber har fundet 
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i   
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i for-
hold til virksomhedens hovedaktivitet.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, regu-
leret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører 
virksomhedens primære aktiviteter,   herunder lokaleomkostninger, kon-
torholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten 
indgår   endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under 
omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til 
social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle aktiver består af regnskabsårets af- og 
nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af materielle aktiver. 

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af øvrige renteindtægter fra bl.a. trans-
aktioner i fremmed valuta og bankindeståender.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder 
gæld og transaktioner i fremmed valuta samt bankgæld og leasingydelser.

Skat
Årets skat, der 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 po-
steringer direkte på egenkapitalen.
 Selskabet er sambeskattet med alle danske tilknyttede virksomheder. 
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virk-
somheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med 
refusion vedrørende skattemæssige underskud).
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Balancen
Materielle aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen og omkostninger til   klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver 
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutids-
værdien af de fremtidige leasingydelser.
 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år
Indretning af lejede lokaler 5 år
For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaf-
taler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.
 Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
 Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er la-
vere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller net-
torealisationsværdi, hvis denne er lavere.
 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesom-
kostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling 
omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt 
indirekte produktionsomkostninger. 
 Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materia-
ler og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og afskrivninger på 
de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger 
og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. 
Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
 Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet 
salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, 
der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til 
nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forven-
tede tab.

Tilgodehavende og skyldig skat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i 
balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der 
er reguleret for betalt acontoskat.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-
ter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er 
vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabs-
året vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den 
skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den plan-
lagte anvendelse af det enkelte aktiv.
 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberet-
tigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, 
aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i ba-
lancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af 
kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første 
indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen 
mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne ind-
regnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel 
omkostning.

Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i 
resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfat-
ter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. 
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
 
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til ÅRL §86 stk 4 er pengestrømsopgørelsen udeladt. Der 
henvises til koncernregnskabet for The Army Painter Holding ApS.  


