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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2012 for Scandicon Byggeteknik A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hune, den
Direktion
________________________
Kurt Christensen

Bestyrelse
________________________
Kurt Christensen
________________________
Ulla Birk Christensen

________________________
Sonja Hanne Madsen

________________________
Per Ole Madsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejerne i Scandicon Byggeteknik A/S
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Scandicon Byggeteknik 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
vores revision 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, 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.
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.
Aalborg, den
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Kallehauge
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive entreprenørvirksomhed, herunder især tagdækning i
Danmark samt tømrerarbejde i Norge.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat anses for tilfredsstillende.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Scandicon Byggeteknik A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske års- Regnskab
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra følgende
ændringer:
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:


Indregning af foreslået udbytte som en del af egenkapitalandelen. Udbytte var tidligere
indregnet som en gældsforpligtelse.

Selskabet har valgt at indregne foreslået udbytte som en del af egenkapitalen, da dette er i
overensstemmelse med årsregnskabslovens hovedregel og anses for god praksis.
Sammenligningstal vedrørende praksisændringen er tilpasset for sidste år. Praksisændringen er
indregnet direkte på egenkapitalen primo, jf. egenkapitalnoten.
Den akkumulerede virkning af praksisændringen påvirker alene egenkapitalen, der pr. 1. januar 2012 er
forøget med 2.200 tkr., vedrørende foreslået udbytte primo, og en forøgelse af årets egenkapital med
8.974 tkr., der vedrører foreslået udbytte for året.
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.
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.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes
eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:
Brugstid

Restværdi

Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-5 år
0%
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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til kostpris på balancedagen.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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 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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 25 %.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2012
kr.

2011
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
49.376.036
36.645.880

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-35.867.959
-34.880.339
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-1.359.672
-472.531

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
12.148.405
1.293.010

Indtægter
..............................................................................................................................................
af andre kapitalandele og værdipapirer
50.000
0
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
165.513
59.908
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-179.020
-158.859

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
12.184.898
1.194.059

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
2
-3.211.582
-330.925

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
8.973.316
863.134
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Foreslået
..............................................................................................................................................
udbytte for regnskabsåret
8.974.000
2.200.000
Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-684
-1.336.866

I..............................................................................................................................................
ALT
8.973.316
863.134
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2012
kr.

2011
kr.

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
743.477
509.975
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
743.477
509.975

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer og kapitalandele
330.000
330.000
Lejedepositum
..............................................................................................................................................
og andre tilgodehavender
48.039
0
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
378.039
330.000

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
1.121.516
839.975

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
13.327.666
10.297.344
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
137.254
1.245.481
Udskudte
..............................................................................................................................................
skatteaktiver
0
20.000
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
269.375
2.674.501
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
137.596
109.082
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
13.871.891
14.346.408

Likvider
..............................................................................................................................................
15.449.638
8.845.412

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
29.321.529
23.191.820

AKTIVER
..............................................................................................................................................
30.443.045
24.031.795
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
500.000
500.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
3.198.701
3.199.385
Forslag
..............................................................................................................................................
til udbytte
8.974.000
2.200.000

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
4
12.672.701
5.899.385

Hensættelse
..............................................................................................................................................
til udskudt skat
1.170.222
0

HENSATTE
..............................................................................................................................................
FORPLIGTELSER
1.170.222
0

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
3.217.288
3.914.155
Selskabsskat
..............................................................................................................................................
1.915.643
0
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
11.467.191
14.218.255
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
16.600.122
18.132.410

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
16.600.122
18.132.410

PASSIVER
..............................................................................................................................................
30.443.045
24.031.795
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Nærtstående parter
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NOTER
2012
kr.

2011
kr.

Note

Personaleomkostninger
1
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
32.146.661
31.803.959
Omkostninger
..............................................................................................................................................
til social sikring
3.508.735
2.857.181
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
212.563
219.199
35.867.959

34.880.339

Skat af årets resultat
2
Beregnet
..............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
2.040.582
188.925
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
1.171.000
142.000
3.211.582

330.925

Finansielle anlægsaktiver

3
Andre Lejedepositum og
værdipapirer og
andre
kapitalandele tilgodehavender

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2012
330.000
0
Tilgang
..............................................................................................................................................
0
48.039
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2012
330.000
48.039

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2012
330.000
48.039
Egenkapital

4
Selskabskapital

Overført
overskud

Forslag til
udbytte

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2012
500.000 3.199.385 2.200.000 5.899.385
Betalt
..............................................................................................................................................
udbytte
-2.200.000 -2.200.000
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-684 8.974.000 8.973.316

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2012
500.000 3.198.701 8.974.000 12.672.701
Selskabskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.
Eventualposter mv.
Selskabet har indgået lejekontrakter for leje af domicilejendom samt leje af barakker med
opsigelsesvarsel på 1-3 måneder.
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Der påhviler selskabet sædvanlige branchemæssige garantier og serviceforpligtelser.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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NOTER
Note
Nærtstående parter
Scandicon Byggeteknik A/S´nærtstående parter omfatter følgende:
Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af
stemmerne eller af aktiekapitalen:
Laboremus ApS
Stenmarksvej 19, Hune
9492 Blokhus
Per Madsen Holding af 1948 ApS
Stenmarksvej 19, Hune
9492 Blokhus
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