Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 52 46 00 18

Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS
Brøndbyøstervej 78
2605 Brøndby

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 8. juli 2013

Jan Sørensen
Dirigent

Tel (+45) 43 96 06 56 | Fax (+45) 43 43 04 01 | pkf@pkf.dk | www.pkf.dk
Hovedvejen 56 | DK-2600 Glostrup
CVR-nr. 14 11 92 99 | Netværk: RevisorGruppen Danmark og PKF International

Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors erklæringer

2

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger

4

Hovedtal

5

Ledelsesberetning

6

Årsregnskab 1. maj 2012 - 30. april 2013
Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgørelse

11

Balance

12

Noter

14

356

Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS · Årsrapport for 2012/13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 for Brøndbyøster Maskinsnedkeri
ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april
2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 8. juli 2013
Direktion

Jan Sørensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS for regnskabsåret 1. maj
2012 - 30. april 2013, 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 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Glostrup, den 8. juli 2013
PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Peter Krogsrud Eriksen
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS
Brøndbyøstervej 78
2605 Brøndby
Telefon:

36 75 10 07

Telefax:

36 75 06 10

Hjemmeside:

www.bmsnedkeri.dk

CVR-nr.:

52 46 00 18

Stiftet:

20. juni 1975

Hjemsted:

Brøndby Kommune

Regnskabsår:

1. maj - 30. april
38. regnskabsår

Direktion

Jan Sørensen

Revision

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Hovedvejen 56
2600 Glostrup

Bankforbindelse

Nykredit Bank
Rødovre Centrum 108
2610 Rødovre

Modervirksomhed

BMS Holding ApS
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Hovedtal

2012/13
t.kr.

2011/12
t.kr.

2010/11
t.kr.

2009/10
t.kr.

2008/09
t.kr.

5.088
1.862
-54
1.355

5.261
1.687
-42
1.230

5.260
2.008
78
1.560

5.407
2.098
94
1.641

4.042
548
195
546

6.355
3.343

6.418
2.987

8.676
6.758

7.583
5.198

7.005
4.557

Resultatopgørelse:
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Balance:
Balancesum
Egenkapital
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive tømrer- og snedkervirksomhed
samt handel med trælast og produktioner af træ.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør 1.355 t.kr. mod 1.230 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat
for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, 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 årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpemidler udgør kostpris for råvarer og hjælpematerialer, som
kan henføres til årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, samt
rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de
danske tilknyttede 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 (fuld fordeling).
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner, indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10 år
5 år
3-5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet
salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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 til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og
forudbetalinger.
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
samt for betalte acontoskatter.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Brøndbyøster Maskinsnedkeri ApS solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået
inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede
koncerninterne avancer og tab.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der
med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som
aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttet virksomhed samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april
Note
Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger

4

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2012/13

2011/12

5.088.020

5.261.078

-3.074.351

-3.198.367

-151.582

-376.130

1.862.087

1.686.581

16.134

20.398

-70.331

-61.969

1.807.890

1.645.010

-452.691

-415.230

1.355.199

1.229.780

1.000.000

1.000.000

355.199

229.780

1.355.199

1.229.780

Andre finansielle indtægter
2

Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat

3

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 30. april
Aktiver
Note

2013

2012

897.676

746.769

Anlægsaktiver
4

Produktionsanlæg og maskiner

4

Indretning lejede lokaler

4

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

62.201

77.751

138.054

87.975

Materielle anlægsaktiver i alt

1.097.931

912.495

Anlægsaktiver i alt

1.097.931

912.495

Råvarer og hjælpematerialer

214.889

232.197

Varebeholdninger i alt

214.889

232.197

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.904.400

2.165.118

Igangværende arbejder for fremmed regning

227.887

188.122

Udskudte skatteaktiver

14.106

62.461

Andre tilgodehavender

568.506

383.629

Tilgodehavender i alt

2.714.899

2.799.330

Likvide beholdninger

2.327.111

2.473.785

Omsætningsaktiver i alt

5.256.899

5.505.312

Aktiver i alt

6.354.830

6.417.807

Omsætningsaktiver

5
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Balance 30. april
Passiver
Note

2013

2012

200.000

200.000

Egenkapital
6

Virksomhedskapital

7

Overført resultat

2.142.615

1.787.416

8

Foreslået udbytte for regnskabsåret

1.000.000

1.000.000

Egenkapital i alt

3.342.615

2.987.416

660.056

568.173

1.367.722

1.750.107

984.437

1.112.111

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.012.215

3.430.391

Gældsforpligtelser i alt

3.012.215

3.430.391

Passiver i alt

6.354.830

6.417.807

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttet virksomhed
Anden gæld

10

Eventualposter
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Noter

1.

2012/13

2011/12

2.218.010

2.145.822

Pensioner

604.243

729.427

Andre omkostninger til social sikring

116.319

192.733

Personaleomkostninger i øvrigt

135.779

130.385

3.074.351

3.198.367

70.251

61.969

80

0

70.331

61.969

404.336

423.092

48.355

-7.862

452.691

415.230

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

2.

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, tilknyttet virksomhed
Andre renteomkostninger

3.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
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Noter

4.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og
maskiner

Indretning
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

3.637.079

223.326

1.999.489

Tilgang

328.017

0

130.000

Afgang

-760.662

0

0

Kostpris 30. april 2013

3.204.434

223.326

2.129.489

Afskrivninger 1. maj 2012

2.890.309

145.575

1.911.513

177.111

15.550

79.922

-760.662

0

0

2.306.758

161.125

1.991.435

897.676

62.201

138.054

30/4 2013

30/4 2012

62.461

54.599

-48.355

7.862

14.106

62.461

14.106

62.461

14.106

62.461

200.000

200.000

200.000

200.000

Kostpris 1. maj 2012

Årets afskrivninger
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede
aktiver
Afskrivninger 30. april 2013
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2013

5.

Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver 1. maj 2012
Udskudt skat af årets resultat

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Materielle anlægsaktiver

6.

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. maj 2012
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Noter

7.

30/4 2013

30/4 2012

1.787.416

1.557.636

355.199

229.780

2.142.615

1.787.416

1.000.000

5.000.000

-1.000.000

-5.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tilgodehavende selskabsskat 1. maj 2012

0

0

Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år

0

0

404.336

423.092

-404.336

-423.092

0

0

Overført resultat
Overført resultat 1. maj 2012
Årets overførte overskud eller underskud

8.

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte 1. maj 2012
Udloddet udbytte
Udbytte for regnskabsåret

9.

Selskabsskat

Beregnet selskabsskat for indeværende år
Overført til moderselskab

10.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse på 3 måneders husleje maksimalt udgørende 381 t.kr.
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