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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret i . juli 2011 30. juni 2012 for WS-firma P. Hermansen A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011/12.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stilling, den 6. september 2012
Direktion

J
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i WS-firma P. Hermansen A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for WS-firma P. Hermansen A/S for regnskabsåret i . juli 2011 - 30. juni
2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011
- 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderlij
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores o
se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 6. september 2012
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kristian B. Lassen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

WS-firma P. Hermansen A/S
Industrivej 10
Stilling
8660 Skanderborg
Telefon: 87938844
CVR-nr.: 19 94 02 92
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Skanderborg

Bestyrelse

Peter Hermansen, formand
Jørgen Hermansen
Jane Gosvig Hermansen

Direktion

Jørgen Hermansen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

Pengeinstitut

Danske Bank, Skanderborg

4

Beretning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktmtet er i lighed med tidligere år at drive WS-virksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et overskud på DKK 89.099, og selskabets balance
juni 2012 udviser en egenkapital på DKK 3.463.435.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af å
rapporten.
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Resultatopgørelse i. juli -30. juni
Note

Bruttofortjeneste

2011/12

2010/11

DKK

DKK

8.950.754

7.994.898

Distributionsomkostninger

-1.867.847

-1.498.532

Administrationsomkostninger

-6.825.030

-6.773.252

257.877

-276.886

Resultat af ordinær primær drift
Finansielle indtægter

1

13.012

3.075

Finansielle omkostninger

2

-134.866

-156.206

136.023

-430.017

-46.924

90.394

89.099

-339.623

89.099

-339.623

89.099

-339.623

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

3*
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

2012

2011

DKK

DKK

Goodwill

Q

Immaterielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1 879

13105

2.334.026

2 545 040

Indretning af lejede lokaler

0

Q

4

2.335.905

174.326

174.326

5

174.326

174 326

2.510.231

2.732.471

Råvarer og hjælpematerialer

670 221

661 243

Varebeholdninger

670.221

661.243

14.229.188

7 111 082

D e P 0 S

'

t a

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder

6

2.558.145

1.116.235

758 281

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

785.418

168 092

Andre tilgodehavender

261 233

o

Udskudt skatteaktiv

254.832

301.756

Periodeafgrænsningsposter

251.860

473 155

16.898.766

8.812.366

Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
A k t i v e r

^

o

0

Produktionsanlæg og maskiner

Materielle anlægsaktiver

Q

5 4

7 5 6

8

2

1

4

6

17.623.743

9.555.755

20.133.974

12.288.226

i
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2011

DKK

DKK

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

2.963.435

2.874.336

3.463.435

3.374.336

460.183

1.646.210

460.183

1.646.210

235.512

6.002

Egenkapital

7

Leasingforpligtelser
Langfristet gæld

8

Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

8

1.331.035

589.865

6.958.116

3.660.566

4.653.856

696.286

3.031.837

2.314.961

Kortfristet gæld

16.210.356

7.267.680

Gældsforpligtelser

16.670.539

8.913.890

Passiver

20.133.974

12.288.226

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under passiver

6

Anden gæld

Eventuaiposter og øvrige økonomiske forpligtelser

9

Medarbejderforhold

10

Nærtstående parter og ejerforhold

11

3
*
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Noter til årsrapporten
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DKK

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

8.508

2.115

Andre finansielle indtægter

4.504

960

13.012

3.075

0

6.586

134.866

149 620

134.866

156.206

0

o

46.924

-90 394

46.924

-90.394

Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

pwc

2010/11

DKK

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder

3

2011/12

9

Noter til årsrapporten
4

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. juli

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

DKK

860.206

5.954.411

658.055

0

688.978

0

Afgang i årets løb

-12.811

-571.108

0

Kostpris 30. juni

847.395

6.072.281

658.055

Ned- og afskrivninger 1. juli

847.101

3.409.371

658.055

11.226

742.722

0

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-12.811

-413.838

0

Ned- og afskrivninger 30. juni

845.516

3.738.255

658.055

1.879

2.334.026

0

0

1.744.216

0

Tilgang i årets løb

Årets afskrivninger

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

.

Afskrives over
Heraf finansielle leasingaktiver

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:

pwc

2011/12

2010/11

DKK

DKK

Produktionsomkostninger

11.226

Distributionsomkostninger

603.211

570.146

Administrationsomkostninger

139.511

201.094

753.948

786.155

14.915
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Finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

Kostpris 1. juli

174.326

Kostpris 30. juni

174.326

Opskrivninger 1. juli
Opskrivninger 30. juni
Nedskrivninger 1. juli
Nedskrivninger 30. juni

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

6

174.326

Igangværende arbejder
Salgsværdi af det udførte arbejde
Modtagne acontobetalinger

2012

2011

DKK

DKK

34.555.669

8.677.020

-38.093.290

-8.615.025

-3.537.621

61.995

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

7

1.116.235

758.281

-4.653.856

-696.286

-3.537.621

61.995

Egenkapital

Egenkapital 1. juli
Årets resultat
Egenkapital 30. juni

Selskabskapital

Overført
resultat

lait

DKK

DKK

DKK

'

500.000

2.874.336

3.374.336

0

89.099

89.099

500.000

2.963.435

3.463.435

Selskabskapitalen består af 500 aktier å nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
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Langfristet gæld
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Leasingforpligtelser

9

2012

2011

DKK

DKK

Mellem 1 og 5 år

460.183

1.646.210

Langfristet del

460.183

1.646.210

Inden for 1 år

1.331.035

589.865

1.791.218

2.236.075

Eventuaiposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år
Mellem 1 og 5 år

92.151

91.236

185.246

276.189

277.397

367.425

Leasingforpligtelsen vedrører 2 kopimaskiner, der udløber henholdsvis den
31/03 2014 og den 31/08 2014 samt 1 bil, der har en restløbetid på 46
måneder.

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 6 mdr.

459.009

Eventualforpligtelser
Selskabet har i lighed med tidligere år tegnet garantier med Dansk Kaution.

12

Noter til årsrapporten
10 Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2011/12

2010/11

DKK

DKK

16.265.837

12.884.163

100.000

o

370.539

261.241

16.736.376

13.145.404

12.720.551

9.265.296

4.015.825

3.880.108

16.736.376

13.145.404

43

37

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er
omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

li

Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Jørgen Hermansen Holding ApS, Industrivej 10, Stilling, 8660 Skanderborg

JL

pwc

13

Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for WS-firma P. Hermansen A/S for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2011/12 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle 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.
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 afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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.
Leasing
Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
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Regnskabspraksis
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale,
reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v.
Adininistrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører administrationsaktiviteten.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.
Selskabet er sambeskattet med Jørgen Hermansen Holding ApS og Jørgen Hermansen Ejendomme ApS.
Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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Regnskabspraksis
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
3-5 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
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 afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i
sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den
gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
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Regnskabspraksis
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger
vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort 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.
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.
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Regnskabspraksis
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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