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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

KJELL NIELSEN A/S
Spettrupvej 7A
8722 Hedensted
Telefonnummer:
Fax:

75890977
76740880

CVR-nr:
Regnskabsår:

79404616
01/05/2011 - 30/04/2012

Bankforbindelse

Sydbank
Vesterbrogade 3
8722 Hedensted

Revisor

Revisionsselskabet v/ Anders Christian Mogensen
Vesterbrogade 14
8722 Hedensted
CVR-nr:
48569528
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Ledelsespåtegning
Direktionen og bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2011/12 for Kjell Nielsen A/S. Den samlede
ledelse erklærer:
- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
- At der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som
forrykker årsrapportens udsagn.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hedensted, den 06/06/2012
Direktion

Niels Buhl

Bestyrelse

Lars Lykke Kristensen

Kjell Nielsen

Niels Buhl
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Den uafhængige revisors erklæring
Til kapitalejerne i KJELL NIELSEN A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KJELL NIELSEN A/S for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 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 virksomhedens 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 virksomhedens
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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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011
- 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hedensted, 06/06/2012

Anders Chr. Mogensen
Registreret revisor
Revisionsselskabet
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Der er ikke ændret regnskabspraksis.

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte og opnåede kontant rabatter fra leverandører.

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og afgivne kontant rabatter til kunder.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af
tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 %.
Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktier.

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel, inventar og ombygning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider på 5
år jævnfør selskabets anlægskartotek.
Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Af-skrivninger”.
Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. I varernes kostpris
indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til kostpris med tillæg af a’conto avance.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer sædvanligvis til
debitorernes nominelle værdi.
Der hensættes til imødegåelse af forventede tab. Årets forskydning i hensættelse til tab indregnes i årets
afskrivninger.

Værdipapirer
Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Egenkapital
Udbyttet, som forventes udbetalt for året medtages som kortfristet gæld.

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til
nettorealisationsværdi og beregnes som 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer
amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter afsatte omkostninger vedrørende
regnskabsåret, som ikke var faktureret til selskabet ultimo året.
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Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab ................................................................

1.775.546

1.722.780

Distributionsomkostninger .....................................................................
Administrationsomkostninger ................................................................

-776.381
-783.559

-764.212
-940.160

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

215.606

18.406

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

29.619
-44.925

68.868
-85.401

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

200.300

1.873

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

200.300

1.873

-55.177

116

145.123

1.757

Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser ....
Overført resultat .....................................................................................

146.884
-1.761

1.757

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

145.123

1.757

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. april 2012
Aktiver
Note
Materielle anlægsaktiver i alt .............................................................

2011/12
kr.

2

2010/11
kr.
0

Andre tilgodehavender ..........................................................................

15.000

15.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ............................................................

15.000

15.000

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

15.000

15.000

Fremstillede varer og handelsvarer ........................................................

19.236

19.226

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

19.236

19.226

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

2.586.819
2.171.983
43.634

1.016.028
561.025
37.105

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

4.802.436

1.614.158

Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

621.849

664.534

Værdipapirer og kapitalandele i alt ...................................................

621.849

664.534

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

571.428

19.702

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

6.014.949

2.317.620

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

6.029.949

2.332.620
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Balance 30. april 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
576.000
224.000

2010/11
kr.
576.000
225.764

Egenkapital i alt .....................................................................................

3

800.000

801.764

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

4

147.120

100.316

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

147.120

100.316

Modtagne forudbetalinger fra kunder ......................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

2.388.261
2.391.042
0
156.642
146.884

632.524
450.279
173.476
174.261
0

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

5.082.829

1.430.540

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

5.082.829

1.430.540

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

6.029.949

2.332.620

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat
Årets ændring i udskudt skat
Tidligere års skat

2011/12
kr.

2010/11

0
46.804
8.373
55.177

0
2.230
+ 2.114
116

t.kr.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

Ombygninger
lejede lokaler
kr.

Driftsmidler
kr.

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

55.585
0
0
55.585

1.408.352
0
0
1.408.352

Afskrivning primo
Årets afskrivning
Årets afskrivninger på afhændede aktiver
Årets tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver
Afskrivning ultimo

55.585
0
0
0
55.585

1.408.352
0
0
0
1.408.352

0

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

3. Egenkapital i alt
Aktiekapital
Saldo primo
Årets resultat
Udloddet udbytte
Egenkapital ultimo

kr.
576.000
0
0
576.000
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Overført
overskud
kr.
225.764
145.120
- 146.884
224.000

Ialt
kr.
801.764
145.120
- 146.884
800.000
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4. Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende igangværende arbejder og
materielle anlægsaktiver (skattemæssige forskelsværdier).

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, håndværk samt finansiering.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har igennem Sydbank foranlediget udstedt bankgarantier AV Cables med kr. 88.000.
Herudover har selskabet ifølge det foreligende ikke påtaget sig kautions- & garantiforpligtelser
udover de for branchen normale.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger udover, hvad der fremgår af regnskabet.

8. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Niels Buhl Holding ApS, Spettrupvej 7 A, Hedensted og Lykke K. Holding ApS, Bøgely 20-22,
Haderslev ejer hele aktiekapitalen.

Nærtstående parter
Flertallet af aktiernes stemmerettigheder besiddes af:
Niels Buhl Holding ApS og Lykke K. Holding ApS.

Samhandel med moderselskaberne sker på markedsvilkår
Udlejning auto sker på almindelige markedsvilkår ud fra kørselsbehovet.
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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 29. jun 2012.
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