KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Georg Rauh Miljø ApS

Årsrapport 2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den

20

dirigent

CVR-nr. 15 70 27 96
016781 KASG KLA / CW

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk
kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

ABCD

Georg Rauh Miljø ApS
Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 15 70 27 96

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæringer

3

Ledelsesberetning

4

Selskabsoplysninger
Beretning

4
5

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

6

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

016781 KASG KLA / CW

6
10
11
13

1

ABCD

Georg Rauh Miljø ApS
Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 15 70 27 96

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Georg Rauh Miljø ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Albertslund, den 15. februar 2013
Direktion:

John Bengt Ekberg

Bestyrelse:

Per Saxil
formand
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John Bengt Ekberg

Mai Rasmussen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Georg Rauh Miljø ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Georg Rauh Miljø ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september
2012. Årsregnskabet 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 30. september 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.

København, den 15. februar 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

David Olafsson
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Georg Rauh Miljø ApS
Herstedvang 2E
2620 Albertslund
CVR-nr.:
15 70 27 96
Stiftet:
1. maj 1992
Hjemstedskommune: Albertslund
Regnskabsår:
1. oktober - 30. september

Bestyrelse
Per Saxil (formand)
John Bengt Ekberg
Mai Rasmussen

Direktion
John Bengt Ekberg

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 15. februar 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Mai Rasmussen
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets hovedaktiviteter er produktion, indkøb af og handel med produkter til brug for
indsamling og opbevaring af affald i kontor- og fabriksmiljøer i såvel den private som den
offentlige sektor.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
I regnskabsåret 2011/12 har virksomhedens ejere foretaget kapitalforhøjelse med nominelt
10 tkr. til kurs 8.000. Omkostningerne til kapitalforhøjelsen udgjorde 10 tkr. og er afholdt af
selskabet.
Årets resultat udviser et underskud før skat på 309 tkr. mod 847 tkr sidste år. Selskabets
ledelse betragter resultatet som utilfredsstillende og forventer et forbedret resultat for
regnskabsåret 2012/13.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter balancedagen er der ingået aftale med Merethe Petersen Holding ApS om
ekstraordinære afdrag på 100 tkr. 1. februar 2013 og 100 tkr. 1. februar 2014.
Bortset herfra er der efter balancedagen og frem til idag ikke indtruffet begivenheder, som
væsentligt vil påvirke selskabets finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Georg Rauh Miljø ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af metalprodukter,
indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og
hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens aktiviteter.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Anvendt regnskabspraksis
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, 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 godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

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 årets resultat, og direkte i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der
indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.
Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter
afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Anvendt regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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 værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på
individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.
Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for
porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af
eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive
rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året,
vises som en særskilt post under egenkapitalen.

016781 KASG KLA / CW

8

ABCD

Georg Rauh Miljø ApS
Årsrapport 2011/12
CVR-nr. 15 70 27 96

Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Anvendt regnskabspraksis
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 efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på
finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes
i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Resultatopgørelse
Note 2011/12
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

1

2010/11

1.187.616
-1.435.265
-32.181

936.485
-1.589.761
-62.060

Resultat af ordinær primær drift
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

2
3

-279.830
64.414
-94.074

-715.336
7.247
-139.153

Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

4

-309.490
15.024

-847.242
-71.782

-294.466

-919.024

-294.466

-919.024

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Balance
Note 2011/12
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2010/11

5
16.093

31.031

16.093

31.031

1.292.980

1.384.485

754.659
176.888
408.683

804.030
172.871
0

1.340.230

976.901

1.774

1.666

135.471

2.432.351

Omsætningsaktiver i alt

2.770.455

4.795.403

AKTIVER I ALT

2.786.548

4.826.434

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede varer og handelsvarer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Deposita
Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Værdipapirer
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Balance
Note 2011/12
PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapital
Overført resultat

2010/11

6
220.000
-51.216

210.000
-546.750

168.784

-336.750

784.987

764.137

477.450
1.001.572
353.755
0

604.904
2.459.958
368.988
965.197

1.832.777

4.399.047

Gældsforpligtelser i alt

2.617.764

5.163.184

PASSIVER I ALT

2.786.548

4.826.434

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

7

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Gæld til associerede virksomheder

Eventualforpligtelser
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Noter
2011/12
1

2

3

4

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre udgifter til social sikring
Øvrige personaleudgifter

Andre finansielle indtægter
Kursreguleringer
Andre finansielle indtægter
Kursregulering aktier
Udbytte aktier

Øvrige finansielle omkostninger
Kursregulering aktier
Renter tilknyttede og associerede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Regulering udskudt skat
Sambeskatning

016781 KASG KLA / CW

2010/11

1.369.421
20.604
45.240

1.503.029
20.364
66.368

1.435.265

1.589.761

13.593
0
49.352
1.469

265
6.982
0
0

64.414

7.247

0
94.074
0

933
108.162
30.058

94.074

139.153

0
-15.024

89.590
-17.808

-15.024

71.782
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Noter
5

Materielle anlægsaktiver
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
Kostpris 1. oktober 2011
Årets tilgang
Årets afgang

661.029
17.243
0

661.029
17.243
0

Kostpris 30. september 2012

678.272

678.272

Ned- og afskrivninger 1. oktober 2011
Afskrivninger

629.998
32.181

629.998
32.181

Ned- og afskrivninger 30. september 2012

662.179

662.179

16.093

16.093

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012

5 år

Afskrives over

6

I alt

Egenkapital
Anpartskapital

Overkurs
ved
emission

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. oktober 2011
Årets resultat
Selskabskapital
Anvendt til dækning af underskud

210.000
0
10.000
0

0
0
790.000
-790.000

-546.750
-294.446
0
790.000

-336.750
-294.446
800.000
0

Egenkapital 30. september 2012

220.000

0

-51.196

168.804

De seneste 5 års ændringer af aktiekapitalen specificeres således:
2011/12
Selskabskapital 1. oktober

220.000

2010/11
210.000

2009/10
200.000

2008/09
200.000

2007/08
200.000

Virksomhedens ejer har afgivet tilsagn om at yde økonomisk støtte frem til 30. september
2013, således at selskabet er i stand til at indfri sine forpligtelser i takt med, at de forfalder.
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Årsregnskab 1. oktober - 30. september
Noter
7

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt 30.
september
2012
Gæld til Merethe Petersen Holding ApS

784.987

Langfristet
andel
684.987

Restgæld efter
5 år
584.987

Lån fra Merethe Petersen Holding ApS er afdragsfrit til udløb og bliver forrentet med
diskontoen med tillæg af 4 % p.a.
Efter balancendagen er der mellem parterne aftalt ekstraordinære afdrag på 100 tkr. 1.
februar 2013 og 100 tkr. 1. februar 2014.
8

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Kontraktslige forpligtelser
Selskabet har på balancedagen en huslejeforpligtelse på 865 tkr. vedrørende selskabets
lejemål, der er uopsigeligt frem til 1. april 2015.
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