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Virksomheden
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Pribo Huset ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Stensved, den 06/09/2012
Direktion

Brian Henriksen

Kenneth Henriksen

Bestyrelse

Kenneth Henriksen

Brian Henriksen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i PRIBO HUSET ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for PRIBO HUSET ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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 handlinger 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.

CVR-nr. 59581511

Side 6 af 16

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk.1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og
direktionen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er indfriet i nyt regnskabsår.
Vordingborg, 06/09/2012

Niels Bruhn
Statsautoriseret revisor
RSM plus A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 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.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Selskabet anvender bestemmelsen i Årsregnskabsloven §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt finansielle omkostninger
ved finansiel leasing.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
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:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
20 år
5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
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med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
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 direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 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 et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på
tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat 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.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Den aktuelle skatteforpligtelse er beregnet med en skattesats på 25% og udskudt skat er beregnet med en
skattesats på 25%.
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Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

CVR-nr. 59581511

Side 10 af 16

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

5.374.614

3.306.318

-3.949.442
-195.798

-2.936.424
-172.605

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

1.229.374

197.289

Andre finansielle indtægter ...................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...........................................................

576
-98.936

49
-127.847

Ordinært resultat før skat ..................................................................

1.131.014

69.491

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

1.131.014

69.491

-283.604

-18.913

847.410

50.578

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

193.200
654.210

193.200
-142.622

I alt ........................................................................................................

847.410

50.578

Bruttoresultat ......................................................................................
Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

Skat af årets resultat ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note

2011/12
kr.
1.327.325
314.851

2010/11
kr.
1.384.242
349.242

4

1.642.176

1.733.484

Anlægsaktiver i alt ..............................................................................

1.642.176

1.733.484

Råvarer og hjælpematerialer .................................................................

60.000

60.000

Varebeholdninger i alt ........................................................................

60.000

60.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning .......................................
Udskudte skatteaktiver ..........................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ........................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................................

2.785.012
3.978.776
3.370
145.411
21.344
90.268

1.840.793
124.488
0
615.065
0
37.687

Tilgodehavender i alt ..........................................................................

7.024.181

2.618.033

Likvide beholdninger ............................................................................

1.617.705

0

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................

8.701.886

2.678.033

AKTIVER I ALT ................................................................................

10.344.062

4.411.517

Grunde og bygninger ............................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
200.000
1.701.744
193.200

2010/11
kr.
200.000
1.047.534
193.200

6

2.094.944

1.440.734

Hensættelse til udskudt skat ....................................................................

0

1.676

Hensatte forpligtelser i alt ....................................................................

0

1.676

Gæld til realkreditinstitutter ....................................................................
Gæld til banker ........................................................................................

733.725
59.515

736.513
129.377

793.240

865.890

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ............
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

7

Gæld til realkreditinstitutter ....................................................................
Gæld til banker ........................................................................................
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .............................................................
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for
fremmed regning .....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

37.787
35.000
0

36.085
35.000
444.513

4.032.384

0

1.653.135
305.600
1.391.972

492.607
23.975
1.071.037

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

7.455.878

2.103.217

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................

8.249.118

2.103.217

PASSIVER I ALT .................................................................................

10.344.062

4.411.517
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit

2011/12
kr.

2010/11

-3.090.266
-383.073
-85.926
-390.177
-3.949.442

-2.304.898
-278.132
-74.292
-279.102
-2.936.424

12

10

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2011/12
kr.

2010/11

-61.267
-134.531
-195.798

-44.946
-127.659
-172.605

2011/12
kr.

2010/11

-288.650
5.046
-283.604

-16.950
-1.963
-18.913

t.kr.

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
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4. Materielle anlægsaktiver i alt

Kostpris primo
Tilgang
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Grunde og
bygninger
kr.

Andre Anlæg
mv.
kr.

1.710.218
4.350
1.714.568

836.361
100.140
936.501

-325.976
-61.267
-387.243

-487.119
-134.531
-621.650

1.327.325

314.851

Seneste offentlige vurdering

1.400.000

5. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af periodens produktion
Forudfaktureringer og acontobetalinger

2011/12
kr.

2010/11

3.978.776
-4.032.384
-53.608

124.488
0
124.488

kr.

6. Egenkapital i alt

Selskabskapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
200.000
0
0
200.000

Overført
resultat
kr.
1.047.534
0
654.210
1.701.744

Foreslået
udbytte
kr.
193.200
-193.200
193.200
193.200

Ialt
kr.
1.440.734
-193.200
847.410
2.094.944

Selskabskapitalen specificeres således:
2 anparter á kr. 100.000

200.000
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7. Langfristede gældsforpligtelser i alt
Gæld i alt
Restgæld efter 5
Afdrag næste år
ultimo
år
kr.
kr.
kr.
771.512
37.787
563.899
94.515
35.000
0
866.027
72.787
563.899

Prioritetsgæld
Kreditinstitutter

8. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets væsentligste aktiviteter består i udføre tømrervirksomhed.

9. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 41 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.294, i alt tkr. 94.
Restløbetid i 54 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.526, i alt tkr. 136.

10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Vordingborg Bank har stillet garanti på kr. 1.782.347.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 25. sep 2012.
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