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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2013 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 8. maj 2014
Direktion

Jesper Bjerrisgaard
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
af årsregnskabet
Til kapitalejeren i Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt
regnskabspraksis, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
af årsregnskabet
Konklusion
Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Trekantområdet, den 8. maj 2014
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: Fredericia

Hovedaktivitet

Selskabet udfører entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed og
dermed beslægtet virksomhed.

Direktion

Jesper Bjerrisgaard

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle
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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

2013

2012

DKK

DKK

3.929.335

3.547.401

-3.471.422

-3.065.683

-313.432

-261.776

144.481

219.942

Finansielle indtægter

2

4.021

21.621

Finansielle omkostninger

3

-6.915

-17.054

141.587

224.509

-20.535

-54.158

121.052

170.351

500.000

0

-378.948

170.351

121.052

170.351

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

5

Balance 31. december
Aktiver
Note

2013

2012

DKK

DKK

1.518.740

1.401.044

1.518.740

1.401.044

Andre tilgodehavender

166.560

166.560

Finansielle anlægsaktiver

166.560

166.560

Anlægsaktiver

1.685.300

1.567.604

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.063.785

1.611.800

Igangværende arbejder for fremmed regning

415.000

150.000

Andre tilgodehavender

202.270

86.643

20.436

28.912

222.614

209.362

1.924.105

2.086.717

882.850

216.284

Omsætningsaktiver

2.806.955

2.303.001

Aktiver

4.492.255

3.870.605

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

2013

2012

DKK

DKK

200.000

Reserve for opskrivninger
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

200.000

63.448

63.448

1.424.353

1.803.302

500.000

0

Egenkapital

6

2.187.801

2.066.750

Hensættelse til udskudt skat

7

107.502

66.531

Hensatte forpligtelser

107.502

66.531

Leverandører af varer og tjenesteydelser

817.637

848.174

Gæld til tilknyttede virksomheder

161.467

354.296

0

25.025

Anden gæld

1.217.848

509.829

Kortfristede gældsforpligtelser

2.196.952

1.737.324

Gældsforpligtelser

2.196.952

1.737.324

Passiver

4.492.255

3.870.605

Selskabsskat

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Nærtstående parter og ejerforhold

9

7

Noter til årsrapporten
1

2.900.062

2.590.069

329.295

244.787

Andre personaleomkostninger

242.065

230.827

3.471.422

3.065.683
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9

4.021

21.621

4.021

21.621

6.915

17.054

6.915

17.054

-20.436

25.025

40.971

29.133

20.535

54.158

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

DKK

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

2012

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

2

2013

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
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Noter til årsrapporten
5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. januar

4.029.982

Tilgang i årets løb

537.852

Afgang i årets løb

-394.240

Kostpris 31. december

4.173.594

Opskrivninger 1. januar

63.448

Opskrivninger 31. december

63.448

Ned- og afskrivninger 1. januar

2.692.386

Årets afskrivninger

313.432

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

6

-287.516

Ned- og afskrivninger 31. december

2.718.302

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.518.740

Egenkapital
Foreslået ud-

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabs-

Reserve for op-

Overført

bytte for regn-

kapital

skrivninger

resultat

skabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

200.000

63.448

1.803.301

0

2.066.749

0

0

-378.948

500.000

121.052

200.000

63.448

1.424.353

500.000

2.187.801

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

2012

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Skattemæssigt underskud til fremførsel

8

2013

117.000

66.531

-9.000

0

-498

0

107.502

66.531

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som
vedrører sambeskatningen.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af selskabskapitalen:

Bjerrisgaard Holding ApS, Bøgeskovvej 19, 7000 Fredericia
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2013 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 årsregnskabsloven § 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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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