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RSM plus
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2012 for Dansk PE Svejsning A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 - 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vissenbjerg, den 26. marts 2013
Direktion

Erich Staal Hansen

Bestyrelse

Jens Pilegaard
formand

Hans Ole Nielsen

Erich Staal Hansen

Marc Staal Østerhaab
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Dansk PE Svejsning A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk PE Svejsning A/S for regnskabsåret 1. januar - 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 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 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.
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 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Odense, den 26. marts 2013

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Mette Berntsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk PE Svejsning A/S
Industrivej 9
5492 Vissenbjerg
Telefon:
Hjemmeside:

64 47 28 00
www.danskpesvejsning.dk

CVR-nr.:
29 80 44 35
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Odense

Bestyrelse

Jens Pilegaard, formand
Erich Staal Hansen
Marc Staal Østerhaab
Hans Ole Nielsen

Direktion

Erich Staal Hansen

Revision

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer
Munkehatten 1B
5220 Odense SØ

Advokat

Focus Advokater
Englandsgade 25
5100 Odense C

Pengeinstitut

Spar Nord
Fælledvej 3
5000 Odense C
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk PE Svejsning A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
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.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger bortset fra
produktionslønninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen m.v.
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
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indret ning af lejede lokaler

3 - 5 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles
ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien, eller (hvis lavere) til nutidsværdien af
de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente
som diskonteringsfaktor, eller virksomhedens alternative lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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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Anvendt regnskabspraksis

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.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig 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, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse
på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
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.
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 skatteværdien 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.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

2

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2012

2011

kr.

kr.

2.941.031

3.236.688

-2.416.054

-2.080.384

524.977

1.156.304

-307.765

-326.044

217.212

830.260

Finansielle indtægter

3

2.303

37.637

Finansielle omkostninger

4

-57.918

-116.457

161.597

751.440

-52.166

-219.915

109.431

531.525

Foreslået udbytte

50.000

0

Overført resultat

59.431

531.525

109.431

531.525

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

8
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Balance pr. 31. december 2012

Note

2012

2011

kr.

kr.

1.031.034

715.234

0

0

1.031.034

715.234

1.031.034

715.234

172.508

943.957

172.508

943.957

3.755.196

4.092.021

954.015

80.506

70.999

130.977

0

32.956

301.256

74.919

5.081.466

4.411.379

6.336

1.372

Omsætningsaktiver i alt

5.260.310

5.356.708

AKTIVER I ALT

6.291.344

6.071.942

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31. december 2012

Note

2012

2011

kr.

kr.

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

1.457.019

1.397.576

50.000

0

2.007.019

1.897.576

Hensættelse til udskudt skat

19.210

0

Hensatte forpligtelser i alt

19.210

0

1.096.768

413.216

1.096.768

413.216

1.372.030

958.355

800.048

1.332.080

42.830

85.173

0

268.875

953.439

1.116.667

3.168.347

3.761.150

Gældsforpligtelser i alt

4.265.115

4.174.366

PASSIVER I ALT

6.291.344

6.071.942

PASSIVER
EGENKAPITAL

7

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt
HENSATTE FORPLIGTELSER

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

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

Eventualposter m.v.
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Hovedaktivitet

1
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Noter til årsregnskabet

1

Hovedaktivitet
Selskabets væsentligste aktiviteter består af udførelse af svejsearbejde og montering af rør, fittings og
plader i plastmateriale

2

2012

2011

kr.

kr.

5.331.279

5.026.536

Pensionsforsikringer

660.669

602.653

Andre omkostninger til social sikring

289.996

173.933

Andre personaleomkostninger

629.159

678.389

6.911.103

6.481.511

-4.495.049

-4.401.127

2.416.054

2.080.384

15

13

2.303

37.637

2.303

37.637

0

4.112

57.918

112.345

57.918

116.457

Personaleomkostninger
Lønninger

Overført til produktionslønninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

4

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
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Noter til årsregnskabet

5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og

Indretning af leje-

inventar

de lokaler

2.370.228

66.079

Tilgang i årets løb

663.555

0

Afgang i årets løb

-50.000

-66.079

Kostpris 31. december 2012

2.983.783

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012

1.654.984

66.079

297.765

0

0

-66.079

1.952.749

0

1.031.034

0

2012

2011

kr.

kr.

2.010.615

80.506

-1.056.600

0

954.015

80.506

Kostpris 1. januar 2012

Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

6

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

7

Egenkapital
Foreslået udbytte

Egenkapital 1. januar 2012
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2012

Selskabskapital

Overført resultat

for regnskabsåret

I alt

500.000

1.397.588

0

1.897.588

0

59.431

50.000

109.431

500.000

1.457.019

50.000

2.007.019
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Noter til årsregnskabet

8

2011

kr.

kr.

0

268.875

52.166

-48.960

52.166

219.915

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

9

2012

Eventualposter m.v.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 9 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 6, i alt t.kr 54.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen

