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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/14 for H.C. Brich Hansen Tæpper,
Holstebro A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 11. december 2014
Direktion

Tom Brich Hansen
direktør

Bestyrelse

Tom Brich Hansen

Hans Christian Brich

Tove Brich
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S for regnskabsåret 1. juli
2013 - 30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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.

Holstebro, den 11. december 2014

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S

Tage Hjortkjær
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S
Lavhedevej 48
7500 Holstebro
Telefon:

97420299

Telefax:

97420809

Hjemmeside:

www.garant-gulve.dk

E-mail:

holstebro@garant.nu

CVR-nr.:

21 86 24 79

Stiftet:

24. juni 1999

Hjemsted:

Holstebro

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni
16. regnskabsår

Bestyrelse

Tom Brich Hansen
Hans Christian Brich
Tove Brich

Direktion

Tom Brich Hansen, direktør

Revision

KRØYER PEDERSEN, Statsautoriserede Revisorer I/S

Modervirksomhed

Tom Brich Hansen Holding ApS, Holstebro

Associerede virksomheder

Brich Tæpper og Gulve A/S, Holstebro
Brich Århus ApS, Skive
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Hovedtal og nøgletal
2013/14
t.kr.

2012/13
t.kr.

2011/12
t.kr.

2010/11
t.kr.

2009/10
t.kr.

12.187
1.185
94
983

9.689
149
172
279

9.416
278
28
251

10.138
248
-26
214

10.371
-282
-138
-255

24.615
4.788

21.844
3.805

19.899
3.526

18.825
3.275

18.848
3.061

1.011
-330
0

-989
-532
0

273
777
0

404
-186
0

-1.418
-107
0

23

22

21

22

25

19,5
22,9

17,4
7,6

17,7
7,4

17,4
6,8

16,2

Resultatopgørelse:
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Balance:
Balancesum
Egenkapital
Pengestrømme:
Driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Finansieringsaktivitet
Medarbejdere:
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
Nøgletal i %: *)
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet.
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i drift af tæppe- og gulvforretning.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 12.187 t.kr. mod 9.689 t.kr. sidste år. Som følge af øget aktivitetsniveau er
personaleomkostningerne steget med 1.329 t.kr. Årets resultat udgør 983 t.kr. mod 279 t.kr. sidste år.
Årets resultat og den økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 24.615 t.kr. mod 21.844 t.kr. sidste
år, svarende til en stigning på 2.771 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst en stigning i
tilgodehavender hos associerede virksomheder.
Egenkapitalen udgør på balancedagen 4.788 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 19,5 % af de samlede aktiver på 24.615 t.kr., hvilket er en stigning på 2,1 procentpoint i forhold til sidste år.
Den forventede udvikling
For det kommende år forventer selskabet en stigning i aktivitetsniveauet og fortsat samme omkostningsniveau. Der forventes derfor en stigning i indtjeningen i 2014/15 i forhold til 2013/14.
Selskabet forventer fortsat at have positiv likviditet i 2014/15.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre 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.
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på tilgodehavender fra salg.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
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).

Balancen
Materielle anlægsaktiver
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 lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-10 år

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 afskrivninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til dagsværdi på
balancedagen samt andel af driftsfond i indkøbsforening.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå 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
enkelte igangværende arbejde.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen samt unoterede aktier, der måles til kostpris.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S · Årsrapport for 2013/14

9

Anvendt regnskabspraksis
Efter sambeskatningsreglerne hæfter H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S forholdsmæssigt over
for skattemyndighederne for selskabsskatter og 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.
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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 24,5 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
afslutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag
på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitut samt kortfristede
værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2013/14

2012/13

12.186.546

9.688.661

-10.343.346
-658.020

-9.014.049
-525.302

1.185.180

149.310

111.235
5.937
135.834
-159.256

154.330
3.511
116.928
-102.447

1.278.930

321.632

-295.940

-42.993

982.990

278.639

Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat

200.000
782.990

0
278.639

Disponeret i alt

982.990

278.639

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

2014

2013

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.117.906

1.611.534

Materielle anlægsaktiver i alt

2.117.906

1.611.534

Kapitalandele i associerede virksomheder
Værdipapirer
Andre tilgodehavender

40.000
1.400.680
0

40.000
1.299.144
670.325

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.440.680

2.009.469

Anlægsaktiver i alt

3.558.586

3.621.003

Handelsvarer

7.577.905

8.367.000

Varebeholdninger i alt

7.577.905

8.367.000

Tilgodehavender fra salg
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed
Tilgodehavender hos associeret virksomhed
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

4.168.693
2.334.905
2.388.826
359.461
0
1.802.768
1.102.528

4.679.900
486.992
2.381.407
359.461
1.482
307.018
75.200

12.157.181

8.291.460

Værdipapirer

587.808

537.946

Værdipapirer i alt

587.808

537.946

Likvide beholdninger

733.863

1.027.086

Omsætningsaktiver i alt

21.056.757

18.223.492

Aktiver i alt

24.615.343

21.844.495

Anlægsaktiver
2

3

Omsætningsaktiver

4

Tilgodehavender i alt
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2014

2013

Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

1.250.000
3.337.810
200.000

1.250.000
2.554.820
0

Egenkapital i alt

4.787.810

3.804.820

Hensættelser til udskudt skat

281.822

181.539

Hensatte forpligtelser i alt

281.822

181.539

Gæld til pengeinstitut
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

0
56.400
1.679.196
193.049
17.617.066

925.158
0
1.555.039
0
15.377.939

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

19.545.711

17.858.136

Gældsforpligtelser i alt

19.545.711

17.858.136

Passiver i alt

24.615.343

21.844.495

Egenkapital
5
6
7

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

8

Eventualposter

9

Nærtstående parter

H.C. Brich Hansen Tæpper, Holstebro A/S · Årsrapport for 2013/14

13

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2013/14

2012/13

982.990
705.416
-658.424

278.639
252.747
-1.538.451

1.029.982

-1.007.065

141.772
-159.256

120.439
-102.447

1.012.498

-989.073

-1.126

0

1.011.372

-989.073

-1.449.900
450.000
0
670.325

-536.500
45.000
-40.000
0

-329.575

-531.500

Ændring i likvider

681.797

-1.520.573

Likvider 1. juli

639.874

2.160.447

1.321.671

639.874

733.863
0
587.808

1.027.086
-925.158
537.946

1.321.671

639.874

Årets resultat
10 Reguleringer
11 Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende
Pengestrøm fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Likvider 30. juni

Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitut
Værdipapirer
Likvider 30. juni
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Noter

1.

2013/14

2012/13

9.003.558
1.129.190
210.598

7.855.333
965.707
193.009

10.343.346

9.014.049

23

22

30/6 2014

30/6 2013

Kostpris 1. juli
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

8.798.095
1.449.900
-990.000

8.481.595
536.500
-220.000

Kostpris 30. juni

9.257.995

8.798.095

Afskrivninger 1. juli
Årets afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver

-7.186.561
-381.445
427.917

-6.979.485
-427.076
220.000

Afskrivninger 30. juni

-7.140.089

-7.186.561

2.117.906

1.611.534

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 30. juni
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Noter

3.

30/6 2014

30/6 2013

Kostpris 1. juli
Tilgang i årets løb

172.000
0

132.000
40.000

Kostpris 30. juni

172.000

172.000

Nedskrivning 1. juli
Nedskrivning til nettorealisationsværdi

-132.000
0

0
-132.000

Nedskrivninger 30. juni

-132.000

-132.000

40.000

40.000

Kapitalandele i associerede virksomheder

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

Regnskabsmæssig værdi
hos H.C. Brich
Hansen
Tæpper,
Holstebro A/S

27,50 %
50,00 %

-650.535
81.015

3.496
-3.580

0
40.000

30/6 2014

30/6 2013

Salgsværdi af periodens arbejde
Modtagne acontobetalinger

2.634.905
-300.000

486.992
0

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

2.334.905

486.992

Der indregnes således:
Igangværende arbejder for fremmed regning
(Omsætningsaktiver)

2.334.905

486.992

2.334.905

486.992

Brich Tæpper og Gulve A/S,
Holstebro
Brich Århus ApS, Skive

4.

Igangværende arbejder for fremmed regning
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Noter

5.

30/6 2014

30/6 2013

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

2.554.820
782.990

2.276.181
278.639

3.337.810

2.554.820

200.000

0

200.000

0

Aktiekapital
Aktiekapital 1. juli

Aktiekapitalen består af aktier a 100 kr. og multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

6.

Overført resultat
Overført resultat 1. juli
Årets overførte resultat

7.

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

8.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution på 1.350 t.kr. for den associerede virksomheds mellemværender med pengeinstitut, hvor saldoen pr. 30. juni 2014 udgør 2.286 t.kr. med en samlet trækningsret på 2.300 t.kr. samt en selvskyldnerkaution for den associerede virksomheds prioritetsgæld
på 2.215 t.kr.
Garantiforpligtelser
Selskabet har garantiforpligtelser på solgte varer i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantier ud over normalt omfang, er der ikke indregnet beløb til
imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Tom Brich Hansen Holding ApS som administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012/13 forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.
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Noter
8.

Eventualposter (fortsat)
Sambeskatning (fortsat)
Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

9.

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:
H.C. Brich Holding ApS, 7500 Holstebro
Tom Brich Hansen Holding ApS, 7500 Holstebro

10.

2012/13

493.528
-243.308
159.256
295.940

382.076
-274.769
102.447
42.993

705.416

252.747

789.095
-3.867.203
2.419.684

23.454
-2.260.826
698.921

-658.424

-1.538.451

Reguleringer
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Skat af årets resultat

11.

2013/14

Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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