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KVIST & JENSEN, HADSUND, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for
Hadsund El-service ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsund, den 7. maj 2013
Direktion

Bent Overlund
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaveren i Hadsund El-service ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Hadsund El-service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, der 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 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 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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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 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.

Hadsund, den 7. maj 2013

Kvist & Jensen, Hadsund A/S
Statsautoriserede revisorer

Anders Flensted Nielsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Hadsund El-service ApS
Storegade 38
9560 Hadsund
CVR-nr.:

20 77 15 85

Stiftet:

1. april 1998

Hjemsted:

Mariagerfjord

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Bent Overlund, Teglbakkevej 11, Skelund, 9560 Hadsund

Revision

Kvist & Jensen,Hadsund, Statsautoriserede revisorer A/S

Modervirksomhed

Overlund Holding ApS
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabet sælger lamper, elartikler og gaveartikler fra detailforretning.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 242 t.kr. mod 327 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -51
t.kr. mod -2 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er selskabets detailforretning lukket og driften ophørt. Dette forhold
forrykker ikke selskabets finansielle, ligesom der ikke er indtruffet andre begivenheder der har
indflydelse.

Hadsund El-service ApS · Årsrapport for 2012

5

KVIST & JENSEN, HADSUND, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Hadsund El-service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved
skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Hadsund El-service ApS · Årsrapport for 2012

6

KVIST & JENSEN, HADSUND, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til kostpris.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Selskabsskat 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.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Hadsund El-service ApS solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle 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 fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2012

2011

242.494

327.411

-286.595

-312.525

Driftsresultat

-44.101

14.886

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

801
-25.432

1.151
-18.794

Resultat før skat

-68.732

-2.757

17.250

602

-51.482

-2.155

Disponeret fra overført resultat

-51.482

-2.155

Disponeret i alt

-51.482

-2.155

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2012

2011

Andre værdipapirer og kapitalandele

90.000

90.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

90.000

90.000

Anlægsaktiver i alt

90.000

90.000

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

400.193

533.605

Varebeholdninger i alt

400.193

533.605

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv

6.350
27.737
54.750

15.563
31.488
38.102

Tilgodehavender i alt

88.837

85.153

Andre værdipapirer og kapitalandele

10.440

23.400

Værdipapirer i alt

10.440

23.400

Likvide beholdninger

337.537

281.673

Omsætningsaktiver i alt

837.007

923.831

Aktiver i alt

927.007

1.013.831

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2012

2011

Anpartskapital
Overført resultat

500.000
25.960

500.000
77.442

Egenkapital i alt

525.960

577.442

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

108.515
292.532

137.650
298.739

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

401.047

436.389

Gældsforpligtelser i alt

401.047

436.389

Passiver i alt

927.007

1.013.831

Egenkapital
2
3

Gældsforpligtelser
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Noter

1.

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

266.815
3.240
16.540

293.530
3.240
15.755

286.595

312.525

1

1

500.000

500.000

500.000

500.000

77.442
-51.482

79.597
-2.155

25.960

77.442

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar 2012

3.

2011

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2012

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2012
Årets overførte overskud eller underskud
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