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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/2012 for
EL-Team ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30/6 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2011 - 30/6
2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rødovre, den 05/12/2012
Direktion

Søren Jensen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i EL-TEAM ApS

Påtegning på årsregnskabet
Jeg har revideret årsregnskabet for EL-TEAM ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Ledelsen har ikke givet mig mulighed for at efterprøve værdiansættelsen af varelageret, hvorfor jeg må tage
forbehold for værdiansættelsen.
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Konklusion
Konklusion med forbehold
Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de forhold, der er beskrevet i
grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.30/6 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2011 - 30/6
2012 i overensstem-melse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital. Ledelsen har ikke indenfor selskabslovens
tidsfristersikret, at generalforsamling afholdes og redegjort for selskabets økonomiske stilling overfor
kapitalejerne og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, og ledelsen kan ifalde
ansvar herfor.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Frederiksberg, 05/12/2012

Ken Woiremose
Registreret revisor
Woiremose & Partner, Registreret Revisionsanpartsselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
For det kommende år forventer ledelsen et tilsvarende resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Selskabets årsrapport for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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, 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer 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 lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse
Salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er
sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.
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Balance
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige virksomheder.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.
Skat
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.
Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat
er for dette år beregnet med 25 %.
Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige
forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat
måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde,
hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.
De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og
restværdier.
Aktiver med en kostpris på under 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
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 under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Det er fravalgt at vise noter for de materielle anlægsaktiver
Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar 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 brug.
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De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar

5 år

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på en
vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en
konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i
posten.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes som tilgodehavender.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Udskudt skatteaktiv
Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen
gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 25 %
Udbytte
Forslag til udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. I posten medregnes
eventuelle ekstraordinære udbytter, der er udloddet i regnskabsåret.
Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat
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.
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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 værdien 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
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 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

2.062.576

1.518.641

-1.590.683
-28.515

-1.780.993
-39.915

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

443.378

-302.267

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

637
-56.719

286
-63.571

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

387.296

-365.552

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

387.296

-365.552

46.886

-53.951

434.182

-419.503

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

434.182

-419.503

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

434.182

-419.503

Bruttofortjeneste/Bruttotab ................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................................

2011/12
kr.
30.309

2010/11
kr.
58.824

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

30.309

58.824

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

30.309

Råvarer og hjælpematerialer ...................................................................

287.856

276.910

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

287.856

276.910

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Udskudte skatteaktiver ............................................................................
Tilgodehavende skat ...............................................................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

197.124
156.958
69.012
38.872
98.009

98.573
118.326
21.840
22.286
135.917

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

559.975

396.942

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

14.887

14.887

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

862.718

688.739

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

893.027

747.563
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
125.000
-81.102

2010/11
kr.
125.000
-515.284

43.898

-390.284

Gæld til banker ..........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................................
Anden gæld ...............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ........................................................

81.972
208.657
250.974
307.526

414.721
129.293
283.679
310.154

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

849.129

1.137.847

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

849.129

1.137.847

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

893.027

747.563

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............
Overført resultat ........................................................................................

3

Egenkapital i alt .......................................................................................

4
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

2011/12
kr.

2010/11

1.438.356
46.629
50.099
55.599
1.590.683

1.623
44
67
45
1.780

2011/12
kr.

2010/11

0
-47.172
286
-46.886

0
53
0
53

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

t.kr.

3. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Aktie-/anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i
klasser.
kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:
Aktiekapital 30.06.2012
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse
Aktie-/anpartskapital ultimo
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4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
-515.284

kr.
0

kr.
-390.284

0

0

0

0

0

0
125.000

0
0

434.182
-81.102

0
0

434.182
43.898
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 21. dec 2012.
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