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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Porschevej 3
7100 Vejle
Telefonnummer:
Fax:
e-mailadresse:

76408388
76408385
ldmrevision@ldmrevision.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

19553876
01/10/2011 - 30/09/2012
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/2012 for LDM
Revision.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling pr 30. september 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober
2011 - 30. september 2012.
Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revisor. Revision er fravalgt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 11/10/2012
Direktion

Arne Mørch Jakobsen

Bestyrelse

Torben Bastrup

Hans-Erik Brandt Pedersen

Vagn Gørup Theilgaard

Arne Mørch Jakobsen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for LDM Revision for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
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.

Resultatopgørelse
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 ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-skrivninger. Goodwill afskrives
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lineært over 18 måneder.
Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Tekniske anlæg og maskiner
4 - 10 år
EDB udstyr med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger 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 ekstraordinære poster.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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
igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen, og indregnes som
kortfristet gæld.
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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver 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 %
CVR-nr. 19553876

Side 7 af 12
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

Bruttoresultat ......................................................................................

5.688.771

5.397.654

Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

-3.708.704
-236.114

-3.682.566
-40.100

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

1.743.953

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

85.533
-4.842

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

1.824.644

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

1.824.644

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

-455.697

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

1.368.947

Nettoomsætning ....................................................................................

1

86.100
-597

-441.303

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

1.360.000
8.947

I alt ........................................................................................................

1.368.947
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Balance 30. september 2012
Aktiver
Note
Goodwill ...............................................................................................

2011/12
kr.
100.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt ........................................................

100.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

68.260

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

68.260

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

168.260

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

1.553.173
5.600

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

1.558.773

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

1.217.707

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

2.776.480

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

2.944.740
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kr.

104.374

1.155.592
5.670

1.655.341
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Balance 30. september 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................

2011/12
kr.
176.000
461.069

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

637.069

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

-27.150

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

-27.150

Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

22.748
395.975
556.098
1.360.000

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

2.334.821

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

2.334.821

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

2.944.740
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2010/11
kr.
176.000
452.123

19.525

56.312
345.300
574.717
1.300.000
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Noter
1. Nettoomsætning
Direktionen har af hensyn til selskabets konkurrencesituation besluttet at sammendrage posterne
omsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne udgifter i det officielle årsregnskabs
resultatopgørelse, og selskabet erklærer at opfylde årsregnskabslovens bestemmelser herfor.

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitetet består i udførelse af revisions- og rådgivningsvirksomhed.

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har ingen eventualaktiver eller - forpligtigelser.
Der er ikke foretaget pantsætninger af virksomhedens aktiver.

4. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 31 tkr.
Leasingkontrakterne har en rest løbetid på 45 måneder og en samlet rest leasingydelser på 150
tkr.

5. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejede minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:
HEP Holding Vejle ApS, Lervangen 42, 7120 Vejle Øst
T Bastrup Holding ApS, Løsningvej 11, 8762 Flemming
VGTheilgaard Invest ApS, Otto Ruds Vej 21, 7100 Vejle
Arne Jakobsen Holding ApS, Lervangen 43, 7120 Vejle Øst
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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 29. okt 2012.
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