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Selskabsoplysninger

Selskabet

Con-Pro Concrete Projects ApS
Holmbjergvej 39
8420 Knebel
Tlf.: 2845 3001
CVR-nummer20 15 58 84

Direktion

Thomas Blønd Sørensen

Revision

RevisorHuset registrerede revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
Kontaktperson: Gert Andersen

Bank

Nordea
Hovedgaden 58
8220 Brabrand

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed
med tidligere år været ingeniørvirksomhed.
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2011 til 30. september 2012
for Con-Pro Concrete Projects ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis som værende hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Knebel, den 11. januar 2013

Direktion:

Thomas Blønd Sørensen
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Revisionspåtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til kapitalejeren i Con*Pro Concrete Projects ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Con- Pro Concrete Projects ApS for regnskabsåret 1. oktober
2011 til 30. september 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet aflægges 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 for 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, at 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. Vedrisikovurderingenovervejer 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 den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt,
er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, 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.
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Revisionspåtegning

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 30. september 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

RevisorHuset registrerede revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
Risskov, den 11. januar 2013

Gert Andersen
registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Con-Pro Concrete Projects ApS for i . oktober 2011 til 30. september 2012, er
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med
tilvalg af enkelte regler fra klasse C. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.
Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.
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, atfremtidigeøkonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, atfremtidigeøkonomiske 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
medfradragaf 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, derfremkommerinden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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 normal
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægtskriterinm:
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes medfradragaf rabatter i
forbindelse med salget.
Vareforbrug:
Vareforbrug indeholder de direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets nettoomsætning.
Personaleomkostninger:
Personaleomkostninger indeholder omkostninger i form afløn, gager, pension samt andre
omkostninger til social sikring til virksomhedens ansatte.
Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger indeholder øvrige personaleomkostninger, andre driftsmiddelomkostninger, salgsfremmende omkostninger, omkostninger til biler, lokaleomkostninger
og adminisfrationsomkostninger.
Andre driftsomkostninger/driftsindtægter:
Andre driftsomkostninger/driftsindtægter indeholder omkostninger og indtægter af sekundær
karakter i forhold til selskabets væsentligste aktiviteter.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostmnger omfatter renter,finansielleomkostmnger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner ifremmedvaluta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Udbyttefrakapitalandele 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.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moder
selskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris medfradragaf forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
mtetning af lejede lokaler

Brugstid
3-8 år
10 år

Restværdi
0-20%
0%

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes den 1. i måneden efter det tages i brug.
Nyanskaffelser med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser
straksafskrives og indregnes under den omkostningsart de vedrører.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris medfradragaf salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -udgifter.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver eller passiver omfatter afholdte omkostninger eller forudbetalinger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Udbytte
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse under
kortfristet gæld.
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Anvendt regnskabspraksis

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 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. 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%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue
efterfradragaf afholdtefransaktionsomkostninger.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 resultatgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
for perioden 1. oktober 2011 - 30. september 2012

Note
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktive
Andre driftsomkostninger
Driftsresultat
Andrefinansielleindtægter
Finansielle omkostninger, der hidrørerfratilknyttede
virksomheder
Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Forslag til resultatdisponering:
Udbytte indregnet under gældsforpligtelser
Overført resultat
Disponeret i alt
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2011/2012

2010/2011

2.018.692

2.083.942

-1.087.354
-49.002
-26.790
855.546

-1.140.242
-101.228
0
842.472

33.968

46.350

-27.735
861.779

-30.598
858.224

-218.067
643.712

-216.919
641.305

643.712
0
643.712

641.305
0
641.305
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Balance
pr. 30. september
Aktiver

2012

2011

Materielle anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

149.661
2.800
152.461

241.653
2.800
244.453

Anlægsaktiver

152.461

244.453

969.402
0
0
1.031
8.626
36.569
1.015.628

198.784
202.420
210.000
0
16.643
28.902
656.749

7.423
7.423

5.906
5.906

Likvide beholdninger

1.665.991

2.137.961

Omsætningsaktiver

2.689.042

2.800.616

Aktiver

2.841.503

3.045.069

Anlægsaktiver:

Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder forfremmedregning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer og kapitalandele:
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele
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Balance
pr. 30. september
Passiver

2012

2011

Virksomhedskapital
Overført resultat

125.000
632.951

125.000
632.951

Egenkapital

757.951

757.951

0
0

0
0

Kortfristet gæld:
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Kortfristet gæld

24.323
764.950
210.050
440.517
643.712
2.083.552

71.102
989.573
217.175
367.963
641.305
2.287.118

Gældsforpligtelser

2.083.552

2.287.118

Passiver

2.841.503

3.045.069

Egenkapital:

Hensatte forpligtelser:
Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser:

5 Eventualforpligtelser
6 Pantsætning og sikkerhedsstillelser

3250 Con-Pro Concrete Projects ApS

12

>fgistr«redt revisorer s/'

Noter til regnskabet

2011 /2012

2010/2011

995.350
-82.246
-45.375
207.920
11.705
1.087.354

923.887
-43.747
17.501
225.580
17.021
1.140.242

210.050
16.643
-8.626
218.067

217.175
16.387
-16.643
216.919

1.067.574
18.800
551.044
535.330

919.871
147.703
0
1.067.574

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. oktober 2011
Årets afskrivninger
Afskrivninger på årets afgang
Akkumulerede afskrivninger pr. 30. september 2012

825.921
49.002
489.254
385.669

724.693
101.228
0
825.921

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

149.661

241.653

Personaleomkostninger:
Løn og gager
Fri bil mv.
Regulering skyldig løn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger
Skat af årets resultat:
Skat af den skattepligtige indkomst
Udskudt skat, primo
Udskudt skat, ultimo
Skat af årets resultat
Materielle anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:
Anskaffelsessum pr. 1. oktober 2011
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsessum pr. 30. september 2012
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Noter til regnskabet

2011/2012

2010/2011

Indretning lejede lokaler:
Anskaffelsessum pr. 1. oktober 2011
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsessum pr. 30. september 2012

42.641
0
0
42.641

42.641
0
0
42.641

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. oktober 2011
Årets afskrivninger
Afskrivninger på årets afgang
Akkumulerede afskrivninger pr. 30. september 2012

42.641
0
0
42.641

42.641
0
0
42.641

0

0

149.661

241.653

0
0

202.420
202.420

Indretning lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver
Igangværende arbejder forfremmedregning:
Igangværende arbejder forfremmedregning
Igangværende arbejder for fremmed regning
5

Eventualforpligtelser:
Der er indgået lejeaftale med TBS Holding 2002 ApS og Thomas B. Sørensen. Lejeaftelen e
gået på alm. Lejevilkår og kan opsiges med 3 måneders varsel. Samlet leje udgør 86.420 årli

6

Pantsætning og sikkerhedsstillelser:
Der er ingen pantsætning eller sikkerhedsstillelser.
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