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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012
for Malerselskabet SBM A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 16. maj 2013
Direktion

Allan Jensen
Bestyrelse

Knud Erik Bjerregaard Jensen

Allan Jensen

Jack Eriksson

Formand

Jan Andersen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i Malerselskabet SBM A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Malerselskabet SBM A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, 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.
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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. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.

København, den 16. maj 2013

CHRISTENSEN KJÆRULFF
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Peter Lund
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Malerselskabet SBM A/S
Ruten 20
2700 Brønshøj

Bestyrelse

Telefon:

38271100

Telefax:

38271101

CVR-nr.:

56 09 08 19

Stiftet:

21. februar 1975

Hjemsted:

København

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Knud Erik Bjerregaard Jensen, Formand
Allan Jensen
Jack Eriksson
Jan Andersen

Direktion

Allan Jensen

Revision

Christensen Kjærulff , statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bankforbindelser

Jyske Bank
Nykredit
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet er at drive malervirksomhed.
Usædvanlige forhold
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør 3.308 t.kr. mod 3.795 t.kr. sidste år.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Ledelsen forventer et tilsvarende resultat for 2013.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2012

2011

42.498.934

38.412.126

-37.416.123
-404.973

-32.835.019
-376.294

Resultat før finansielle poster

4.677.838

5.200.813

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

11.368
-94.875

9.742
-42.708

4.594.331

5.167.847

-1.286.508

-1.372.382

3.307.823

3.795.465

Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat

3.000.000
307.823

3.500.000
295.465

Disponeret i alt

3.307.823

3.795.465

Bruttofortjeneste
1
2

3
4

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Resultat før skat
5

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2012

2011

154.383
841.292
95.345
46.684

225.079
1.072.389
20.628
72.354

1.137.704

1.390.450

Andre tilgodehavender

180.803

183.465

Finansielle anlægsaktiver i alt

180.803

183.465

1.318.507

1.573.915

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

782.007

831.473

Varebeholdninger i alt

782.007

831.473

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

14.197.244
145.108
1.186.250
221.350
505.572
44.880

12.395.359
0
539.922
78.450
947.055
161.376

Tilgodehavender i alt

16.300.404

14.122.162

Likvide beholdninger

1.705.827

853.943

Omsætningsaktiver i alt

18.788.238

15.807.578

Aktiver i alt

20.106.745

17.381.493

Anlægsaktiver
6
7
8
9

Inventar
Automobiler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
EDB-udstyr
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2012

2011

900.000
2.182.338

900.000
1.874.514

3.082.338

2.774.514

Hensættelser til udskudt skat

85.872

123.014

Hensatte forpligtelser i alt

85.872

123.014

0
0
1.780.318
5.769.222
6.388.995
3.000.000

1.144.694
286.819
1.889.084
1.679.568
5.983.800
3.500.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

16.938.535

14.483.965

Gældsforpligtelser i alt

16.938.535

14.483.965

Passiver i alt

20.106.745

17.381.493

Egenkapital
10 Aktiekapital
11 Overført resultat
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Eventualposter
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Noter

1.

37.416.123

32.835.019

70.696
293.487
19.429
25.670
-4.309

70.145
284.333
6.876
25.670
-10.730

404.973

376.294

4.367
6.613
388

9.042
700
0

11.368

9.742

94.875

42.708

94.875

42.708

1.323.650
-37.142

1.372.382
0

1.286.508

1.372.382

Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger, gebyrer og garantiprovisioner

5.

26.978.233
3.939.488
519.214
1.398.084

Andre finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter
Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Renter, andre

4.

30.618.223
4.301.804
722.719
1.773.377

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på inventar
Afskrivning på automobiler
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Afskrivning på EDB-udstyr
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver

3.

2011

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2012

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

6.

31/12 2012

31/12 2011

Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

300.250
0
0

293.772
220.400
-213.922

Kostpris 31. december

300.250

300.250

Afskrivninger 1. januar
Årets af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver

-75.171
-70.696
0

-218.948
-70.145
213.922

-145.867

-75.171

154.383

225.079

Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.634.874
83.080
-41.380

1.762.599
384.084
-511.809

Kostpris 31. december

1.676.574

1.634.874

Afskrivninger 1. januar
Årets af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver

-562.485
-293.487
20.690

-542.476
-284.333
264.324

Afskrivninger 31. december

-835.282

-562.485

841.292

1.072.389

Inventar

Afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

7.

Automobiler

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Noter

8.

31/12 2012

31/12 2011

Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

342.528
94.146
0

486.482
0
-143.954

Kostpris 31. december

436.674

342.528

Afskrivninger 1. januar
Årets af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver

-321.900
-19.429
0

-458.978
-6.876
143.954

Afskrivninger 31. december

-341.329

-321.900

95.345

20.628

Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

98.024
0
0

110.257
98.024
-110.257

Kostpris 31. december

98.024

98.024

Afskrivninger 1. januar
Årets af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver

-25.670
-25.670
0

-110.257
-25.670
110.257

Afskrivninger 31. december

-51.340

-25.670

46.684

72.354

900.000

900.000

900.000

900.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december

9.

EDB-udstyr

Regnskabsmæssig værdi 31. december

10.

Aktiekapital
Aktiekapital 1. januar
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Noter

11.

31/12 2011

1.874.515
307.823

1.579.049
295.465

2.182.338

1.874.514

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte overskud eller underskud

12.

31/12 2012

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har afgivet virksomhedspant på kr. 1.000.000 til pengeinstitut.
Selskabet har stillet sædvanlige garantier vedrørende malerentrepriser på kr. 1.639.363.

13.

Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Allan Jensen Holding ApS som
administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 ubegrænset og solidarisk med de
øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskatt.
Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede
selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
Hæftelse vedrørende forpligtelse for selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 1.297 t.kr.
Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Malerselskabet SBM A/S 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt 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.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, og tab på debitorer.
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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 dattervirksomheder.
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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler
Automobiler
Inventar
EDB-udstyr

3-8 år
5 år
5 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. 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. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger
og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen. Desuden indeholder posten omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produkterne.
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 fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen.
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 Malerselskabet SBM A/S solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for kildeskatter opstået indenfor sambeskatningskredsen.
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Anvendt regnskabspraksis
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, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse under posten "Forslag til udbytte
for regnskabsåret".
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