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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Tribyg A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Holte, den 04/04/2013
Direktion

Tom David Wellendorph

Bestyrelse

Bernd Dennis Wellendorph

Lars Strande Rasmussen

Tom David Wellendorph

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingens beslutning om fravalg af revision: Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten
for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revision.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejererne i Tribyg A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Tribyg A/S 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.
Rødovre, 04/04/2013

Jesper Bentzen
Registreret Revisor
JOOST + PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Tribyg A/S, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
B-virksomheder.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper, der som udgangspunkt
er uændrede i forhold til tidligere 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
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, der fremkommer inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab,
finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
Skat:
Selskabsskat beregnet som 25% af årets resultat efter skattelovgivningens bestemmelser, omkostningsføres i
resultatopgørelsen.

Balance
Anlægsaktiver:
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:
Driftsmidler og biler 20%
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Småanskaffelser på indtil 12.300 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt
ud i regnskabsåret.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de
tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.
Igangværende arbejder:
Igangværende arbejder optages til kostpris.
Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den
resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat,
der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet. Der ikke
afsættes udskudt skat vedr. eventuelle leasingaktiver.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

Bruttoresultat ......................................................................................

4.771.438

3.142.294

Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....
Andre driftsomkostninger .....................................................................

-3.593.160
-84.865
-949.061

-2.111.246
-119.231
-892.001

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

144.352

19.816

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

365
-7.342

1.299
-5.958

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

137.375

15.157

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

137.375

15.157

-43.075

-14.275

94.300

882

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

0
94.300

0
882

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

94.300

882

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
91.237

2011
kr.
208.354

2

91.237

208.354

Andre tilgodehavender ..........................................................................

60.000

60.000

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

60.000

60.000

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

151.237

60.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning .......................................
Tilgodehavende skat .............................................................................

1.306.083
1.890.474
44.000

248.520
1.428.479
15.725

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

3.240.557

1.692.724

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

1.571

1.410

Værdipapirer og kapitalandele i alt ..................................................

1.571

1.410

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

564.046

345.186

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

3.806.174

2.039.320

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

3.957.411

2.307.674

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
500.000
785.192

2011
kr.
500.000
690.892

1.285.192

1.190.892

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

1.741.797
43.075
853.649
33.698

668.969

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

2.672.219

1.116.782

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

2.672.219

1.116.782

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

3.957.411

2.307.674

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2012
kr.

2011

43.075
0
0
43.075

14.275
0
0
14.275

kr.

2. Materielle anlægsaktiver i alt
Produktionsanlæg og
maskiner
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

844.183
0
-246.500
597.683

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

-635.829
-84.865
214.248
-506.446
91.237

Regnskabsmæssig værdi ultimo

3. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
500.000
0
0
500.000

Overført
resultat
kr.
690.892
0
94.300
785.192
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4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er arkitekt- og entreprenørvirksomhed.
Bruttofortjeneste:
Direktionen har af konkurrencemæssige årsager fundet det hensigtsmæssigt, ikke at oplyse
omsætningen jf. årsregnskabslovens § 32.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Selskabet har stillet arbejdsgarantier der pr. 31/12-12 beløber sig til kr. 1.305.820.

CVR-nr. 26632722

