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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012 for Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 28. maj 2013
Direktion

Jesper Bjerrisgaard
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til kapitalejeren i Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
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 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Fredericia, den 28. maj 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Steffen Kjær Rasmussen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS
Bøgeskovvej 19
7000 Fredericia
CVR-nr.: 83 00 28 16
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Egeskov

Hovedaktivitet

Selskabet udfører entreprnør- og anlægsgartnervirksomhed og dermed
beslægtede formål.

Direktion

Jesper Bjerrisgaard

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vesterballevej 27
7000 Fredericia
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2012

2011

DKK

DKK

3.547.401

3.779.665

-3.065.683

-3.333.293

-261.776

-394.181

219.942

52.191

Finansielle indtægter

2

21.621

29.314

Finansielle omkostninger

3

-17.054

-32.967

224.509

48.538

-54.158

-30.142

170.351

18.396

0

0

170.351

18.396

170.351

18.396

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

4

Balance 31. december
Aktiver
Note

2012

2011

DKK

DKK

1.401.044

1.522.909

1.401.044

1.522.909

Andre tilgodehavender

166.560

166.560

Finansielle anlægsaktiver

166.560

166.560

Anlægsaktiver

1.567.604

1.689.469

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.611.800

1.182.089

Igangværende arbejder for fremmed regning

150.000

399.070

Andre tilgodehavender

86.643

143.903

Selskabsskat

28.912

0

209.362

159.101

2.086.717

1.884.163

216.284

2.451.563

Omsætningsaktiver

2.303.001

4.335.726

Aktiver

3.870.605

6.025.195

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

5

5

Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

2012

2011

DKK

DKK

200.000

Reserve for opskrivninger
Overført resultat

200.000

63.448

63.448

1.803.302

1.632.951

Egenkapital

6

2.066.750

1.896.399

Hensættelse til udskudt skat

7

66.531

37.398

66.531

37.398

Leverandører af varer og tjenesteydelser

848.174

512.033

Gæld til tilknyttede virksomheder

354.296

769.333

Hensatte forpligtelser

Gæld til associerede virksomheder

0

2.275.836

Selskabsskat

25.025

112.825

Anden gæld

509.829

421.371

Kortfristede gældsforpligtelser

1.737.324

4.091.398

Gældsforpligtelser

1.737.324

4.091.398

Passiver

3.870.605

6.025.195

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

6

Noter til årsrapporten
1

2.590.069

2.826.559

244.787

266.124

Andre personaleomkostninger

230.827

240.610

3.065.683

3.333.293

9

9

21.621

29.314

21.621

29.314

17.054

32.967

17.054

32.967

Årets aktuelle skat

25.025

112.825

Årets udskudte skat

29.133

0

0

-82.683

54.158

30.142

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

DKK

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

2011

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

2

2012

Skat af årets resultat

Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsrapporten
5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. januar

3.944.071

Tilgang i årets løb

241.111

Afgang i årets løb

-155.200

Kostpris 31. december

4.029.982

Opskrivninger 1. januar

63.448

Opskrivninger 31. december

63.448

Ned- og afskrivninger 1. januar

6

2.484.610

Årets afskrivninger

231.056

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-23.280

Ned- og afskrivninger 31. december

2.692.386

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.401.044

Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Reserve for opskrivninger

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

200.000

63.448

1.632.951

1.896.399

0

0

170.351

170.351

200.000

63.448

1.803.302

2.066.750

Selskabskapitalen er fordelt således:
Antal

Nominel værdi
DKK

A-anparter

20.000

20.000

B-anparter

180.000

180.000
200.000
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Noter til årsrapporten

7

2011

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver

8

2012

66.531

37.398

66.531

37.398

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2012.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse
C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2012 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte omkostninger og omkostninger til lokaler, salg og
kontorhold mv.
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Regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
samt avance og tab ved løbende udskiftning.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med eventuel
restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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Regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i
resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 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 inden for samme juridiske skatteenhed.
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.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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