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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni
2013 for E. A. Byg ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
fi-nansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012
til 30. juni 2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Give, den 30/11/2013
Direktion

Orla Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i E. A. Byg ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for E. A. Byg ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.
Års-regnskabet 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
overens-stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledel-sen 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012
til 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Give, 30/11/2013

Erling Lund
Registreret revisor
Erling Jensen Lund
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for E. A. Byg ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
be-stemmelser 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 ressourcer 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 årsregn-skabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-ger 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
Bruttoresultat
Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage nettoomsætning og
andre eksterne omkostninger i en regnskabspost, benævnt ”Bruttoresultat”.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.
Driftsomkostninger
Omkostninger til lønninger, varekøb, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer. Endvidere er
afskriv-ninger på produktionsmateriel medregnet.
Distributionsomkostninger
Omkostninger til annoncer, repræsentation og sponsoromkostninger.
Administrationsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder telefon, bogføring, revision og forsikringer.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer,
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gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Selskabet er omfattet af danske regler om tvungen sambeskatning af danske virksomheder. Selskabet skal
som følge heraf sambeskattes med moderselskabet Orla Andersen Holding A/S.
Moderselskabet Orla Andersen Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen, og afregner
som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-skattede
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med
skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette under-skud til
nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-sen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-føres til
bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskriv-ninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-punkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
akti-vernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Fortjeneste og 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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskives til denne
lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede
tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning opgøres til kostpris uden indregning af acontoavancer.
Selskabsskat og udskudt skat
Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for eg-ne
selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværende med
til-knyttede selskaber.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af
midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster,
hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst.
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.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-holdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-ret kostpris,
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at for-skellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013
Note

2012/13
kr.

2011/12
kr.

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

272.808

288.702

Distributionsomkostninger .......................................................................
Administrationsomkostninger ..................................................................

-46.623
-193.593

-48.977
-183.066

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

32.592

56.659

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

4.408
-30.669

2.810
-38.276

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

6.331

21.193

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

6.331

21.193

-1.899

-5.540

4.432

15.653

Overført resultat .......................................................................................

4.432

15.653

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

4.432

15.653

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2013
Aktiver
Note

2012/13
kr.
172.357

2011/12
kr.
236.525

3

172.357

236.525

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

172.357

236.525

Råvarer og hjælpematerialer ..................................................................

45.000

45.000

Varebeholdninger i alt .........................................................................

45.000

45.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....................................
Andre tilgodehavender ...........................................................................

280.330
123.000
174.385
85.059

214.907
111.059
0
129.729

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

662.774

455.695

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

0

577.522

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

707.774

1.078.217

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

880.131

1.314.742

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................
Materielle anlægsaktiver i alt .............................................................
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Balance 30. juni 2013
Passiver
Note

2012/13
kr.
125.000
-39.209

2011/12
kr.
125.000
-43.641

85.791

81.359

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

9.753

13.079

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

9.753

13.079

Gæld til banker .......................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...............................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ....................................
Anden gæld ............................................................................................

139.673
49.184
0
595.730

0
15.284
690.129
514.891

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

784.587

1.220.304

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

784.587

1.220.304

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

880.131

1.314.742

Registreret kapital mv. ...........................................................................
Overført resultat .....................................................................................

4

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

5
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Noter
1. Øvrige finansielle omkostninger
Renter til tilknyttede virksomheder
30.206 38.149
Øvrige finansielle
omkostninger
I alt
38.276

463

127
30.669

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2012/13
kr.

2011/12
kr.

5.225
-3.326
0
1.899

16.150
-10.610
0
5.540

3. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg
mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

1.116.109
0
0
1.116.109

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

0
0
0

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

-879.584
-64.168
0
-943.752
172.357

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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4. Registreret kapital mv.
Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:
Anpartskapital 01-07-2012
Tilgang/afgang
Anpartskapital 30-06-2013

125.000
0
125.000

5. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
125.000
0
0
125.000

Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
-43.641
0
4.432
-39.209

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har sædvanlige garantiforpligtelser for udført arbejde.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0
0

Ialt
kr.
81.359
0
4.432
85.791

