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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2011
for DCC-Service 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. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Søborg, den 18. maj 2012
Direktion

David Gøllnitz Christoffersen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejeren i DCC-Service ApS
Vi har udført review af årsregnskabet for DCC-Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2011. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vort review at udtrykke
en konklusion om årsregnskabet.
Det udførte review
Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af
regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at
opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har
ikke udført revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2011 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 review af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Hellerup, den 18. maj 2012
IN-Revision
godkendt revisionsaktieselskab

Marianne Mikkelsen
registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

DCC-Service ApS
Gladsaxe Møllevej 109, 1. tv
2860 Søborg
CVR-nr.:
29 63 16 89
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Søborg

Direktion

David Gøllnitz Christoffersen

Revisor

IN-Revision
godkendt revisionsaktieselskab
Gersonsvej 7
2900 Hellerup

Pengeinstitut

Danske Bank
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Ledelsesberetning

Årsrapporten for DCC-Service ApS for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktiviteter er at drive anlægsentreprise samt anden beslægtet virksomhed herved.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på kr. 142.092, og selskabets balance
pr. 31. december 2011 udviser en egenkapital på kr. 523.131.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DCC-Service ApS for 2011 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler og 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 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

pr. enhed indregnes som omkostninger i

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 andre driftsindtægter og -omkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011

Note

Bruttofortjeneste

2011

2010

kr.

kr.

851.923

568.231

-560.348

-523.891

-95.789

-90.733

195.786

-46.393

16
-10

274
-369

Resultat før skat

195.792

-46.488

Skat af årets resultat

-53.700

3.200

Årets resultat

142.092

-43.288

Overført overskud

142.092

-43.288

142.092

-43.288

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Balance pr. 31. december 2011

Aktiver
Note

2011

2010

kr.

kr.

Goodwill
Depositum

58.576
19.873

117.146
18.971

Immaterielle anlægsaktiver

78.449

136.117

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

64.043

62.262

Materielle anlægsaktiver

64.043

62.262

Anlægsaktiver i alt

142.492

198.379

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter

127.120
16.867

257.325
15.998

Tilgodehavender

143.987

273.323

Likvide beholdninger

434.654

81.204

Omsætningsaktiver i alt

578.641

354.527

Aktiver i alt

721.133

552.906
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Balance pr. 31. december 2011

Passiver
Note
Selskabskapital
Overført resultat

2011

2010

kr.

kr.

125.000
398.131

125.000
256.039

523.131

381.039

46.021
153
53.700
98.128

91.643
4.875
0
75.349

Kortfristede gældsforpligtelser

198.002

171.867

Gældsforpligtelser i alt

198.002

171.867

Passiver i alt

721.133

552.906

Egenkapital

1

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld

Eventualposter m.v.

2
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Noter til årsrapporten

1

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2011
Årets resultat

125.000
0

256.039
142.092

381.039
142.092

Egenkapital 31. december 2011

125.000

398.131

523.131

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.

2

Eventualposter m.v.
Selskabet har ingen eventual eller sikkerhedsforpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftaler med en restløbetid på henholdsvis 33 og 28 måneder og
en gennemsnitydelse på kr. 4.018
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