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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for selskabet H. P. Ståltag ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultat.
Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 10/06/2013
Direktion

Harry Kaalund Borch Poulsen
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til anpartshaverne i H.P. STÅLTAG ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H.P. STÅLTAG ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 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 handlinger 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, 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Kjellerup, 10/06/2013

Ib Rohde
Registreret revisor
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før.
De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen er artsopdelt.
Nettoomsætning
Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.
Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og
afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing og gæld og transaktioner i fremmed valuta. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag
vedrørende selskabsskat.
Selskabsskat og udskudt skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatop-gørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat.
Aktuelle skatteforpligtelser er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-komst,
reguleret for betalte a’contoskatter.
Udskudt skat er indregnet med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
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Balance
ANLÆGSAKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill er til vedvarende brug og forringes formentlig ikke så længe omsætningen holder sig på
nuværende niveau. Da markedsprisen er væsentlig højere afskrives goodwill ikke.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foreta-ges
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 – 10 år
.
OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Varebeholdninger er målt til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger
net-torealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede
tab efter vurdering af de enkelte debitorer.
PASSIVER
Egenkapital og udbytte
Foreslået udbytte indregnes ikke som en gældsforpligtelse og indgår derfor i egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser iøvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

1.809.377

1.740.117

-1.083.904
-132.276

-1.084.498
-284.584

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

593.197

371.035

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

4.000
-122.344

5.376
-138.313

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

474.853

238.098

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

474.853

238.098

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

-163.275

-61.950

Årets resultat .......................................................................................

311.578

176.148

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

311.578

176.148

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

311.578

176.148

Bruttoresultat ......................................................................................
Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Goodwill ................................................................................................

2012
kr.
600.000

2011
kr.
600.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt .........................................................

600.000

600.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................
Indretning af lejede lokaler ....................................................................

157.168
64.403

50.101
19.228

Materielle anlægsaktiver i alt .............................................................

221.571

69.329

Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

90.750

90.750

Finansielle anlægsaktiver i alt ............................................................

90.750

90.750

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

912.321

760.079

Fremstillede varer og handelsvarer ........................................................

228.429

273.625

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

228.429

273.625

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ....................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

727.878
494.785
249.135
20.000

717.967
293.686
1.466
20.000

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

1.491.798

1.033.119

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

24.785

7.970

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

1.745.012

1.314.714

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

2.657.333

2.074.793
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
82.485

2011
kr.
125.000
-229.093

2

207.485

-104.093

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

195.000

190.000

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

195.000

190.000

Gæld til banker .........................................................................................

499.989

0

499.989

0

Gæld til banker .........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................

913.932
775.992
0
64.935

838.551
868.456
91.950
189.929

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

1.754.859

1.988.886

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

2.254.848

1.988.886

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

2.657.333

2.074.793

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Andre omkostninger til social sikring

2012
kr.

2011

981713
102191
1083904

979844
104654
1084498

kr.

2. Egenkapital i alt
Virksomheds
Overført resultat
kapital
kr.
kr.
125000
-229093
311578
125000
82485

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Ialt
kr.
-104093
311578
207485

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kreditinstitutter

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
557189
57200
557189
57200

Langfristet
andel
kr.
499989
499989

Restgæld
efter 5 år
kr.
199989
199989

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af plader til ståltag og hermed
beslægtet virksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Restleasingforpligtelse 17 måneder á 7.271 = 123.607
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6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Løgstrup Andelskasse:
Virksomhedspant kr. 2.000.000. Pantet omfatter al driftsmateriel og inventar, varelagre,
goodwill og simle fordringer.
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