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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Revisor

PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S
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2750 Ballerup
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e-mailadresse:

44974318
44971333
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Preben O. Nielsen
Vognmandsforretning A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ballerup, den 14/04/2012
Direktion

Peter Ortmann Nielsen
Direktør

Bestyrelse

Rauno Seidenfaden Frederiksen

Susanne Hetoft Nielsen
Formand

Peter Ortmann Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæring
Til aktionærerne i PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for PREBEN O. NIELSEN VOGNMANDSFORRETNING A/S for
regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011, 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. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2011 - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Allerød, 14/04/2012

Anette Thomasen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
Kompas Revision, registrerede revisorer ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Preben O. Nielsen Vognmandsforretning A/S for 1. januar – 31. december 2011 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Selskabet har valgt fra regnskabsklasse C, at indregne leasede aktiver i balancen.
....

Resultatopgørelse
NETTOOMSÆTNING
Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Produktionsudgifter indeholder de direkte omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning,
herunder operationelle leasingaftaler m.v.
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktivitet, herunder lejeindtægter af lokaler.
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne udgifter omfatter udgifter til distribution, salg, reklame, lokaler, administration, mindre
nyanskaffelser mv.
PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. Feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.
FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, gæld
og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver, tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv. samt konstaterede og hensatte tab på tilgodehavender.
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 åres resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
....

Balance
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
CVR-nr. 12484100

Side 8 af 15
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar 1-5 år
Aktiver med en kostpris på under 50.000 kr. pr. enhed indregnes som udgift i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
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 afskrivninger.
LEASINGKONTRAKTER
Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første
indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige
leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod, den alternative
lånerente som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives
som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med oprationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse
vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.
VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation
på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdi-forringet. Hvis der foreligger en
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på
individuelt niveau.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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EGENKAPITAL - UDBYTTE
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
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 efter den balanceorienterede gældsmetode 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 de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoaktiver 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
GÆLDSFORPLIGTELSER
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede
virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efter følgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle
leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
....
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Resultatopgørelse 1. jan 2011 - 31. dec 2011
Note

2011
kr.

2010
kr.

10.897.327

10.248

-7.224.152
-2.830.561

-7.138
-2.415

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

842.614

715

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

26.027
-238.561

512
-344

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

630.080

883

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

-292.971

-136

Årets resultat .........................................................................................

337.109

747

Bruttofortjeneste/Bruttotab .................................................................
Personaleomkostninger ...........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......
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Balance 31. december
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................................

2011
kr.
6.921.547

2010
kr.
9.737

Materielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

6.921.547

9.737

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

6.921.547

9.737

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................
Tilgodehavende skat ...............................................................................
Andre tilgodehavender ............................................................................
Periodeafgrænsningsposter .....................................................................

4.648.178
251.874
0
416.500
556.610

3.615
113
210
428
554

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

5.873.162

4.920

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

1.076.750

1.350

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

6.949.912

6.270

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

13.871.459

16.007
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Balance 31. december
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............
Overført resultat ........................................................................................
Forslag til udbytte ......................................................................................

2

2011
kr.
500.000
7.081.679
0

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

3

7.581.679

8.745

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

175.972

324

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

175.972

324

Leasingforpligtelser ...................................................................................

1.464.264

2.979

1.464.264

2.979

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ........................................
Skyldig selskabsskat ..................................................................................
Anden gæld ...............................................................................................
Leasingforpligtelser ...................................................................................

2.154.833
221.574
203.134
700.606
1.369.397

1.711
0
0
593
1.655

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

4.649.544

3.959

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

6.113.808

6.938

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

13.871.459

16.007

Langfristede gældsforpligtelser i alt ......................................................
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2010
kr.
500
7.745
500
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2011
kr.

2010

6.214.074
855.725
154.353
7.224.152

6.285
730
123
7.138

t.kr.

2. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr.
Aktierne er ikke opdelt i klasser.

3. Egenkapital i alt

Primo
Selskabskapital
Henlagt til udbytte
Ekstraordinært udbytte
Overført overskud

kr.
500.000
500.000
0
7.744.570
8.744.570

Udbetalt Forslag til årets
udbytte resultatfordeling
kr.
kr.
-500.000
-1.000.000
-1.500.000

Ultimo

0
1.000.000
-662.891
337.109

kr.
500.000
0
0
7.081.679
7.581.679

Langfristet
andel
kr.
1.464.264
1.464.264

Restgæld
efter 5 år
kr.
0
0

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Leasingforpligtelser

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
2.833.661
1.369.397
2.833.661
1.369.397

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
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Selskabets hovedaktivitet er at drive vognmandsforretning

6. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer:
Preben O. Nielsen Holding ApS
Syvendehusvej 90
2750 Ballerup
Cvr.nr. 26 48 00 94
(100%)
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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 8. maj 2012.
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