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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2012 for El-Team Vest A/S.
Årsrapporten er aflagt 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
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 21. februar 2013
Direktion:

Søren Jochimsen

Bestyrelse:

Søren Jochimsen

Anne Uhrskov
Jochimsen

Gert Kristiansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i El-Team Vest A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for El-Team Vest A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 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 revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 21. februar 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
El-Team Vest A/S
Grønlandsvej 9 R
8700 Horsens
Telefon:
Hjemmeside:

75 58 78 00
www.elteamvest.dk

CVR-nr.:
30 56 12 36
Stiftet:
19. december 2007
Hjemstedskommune: Horsens
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Bestyrelse
Søren Jochimsen
Anne Uhrskov Jochimsen
Gert Kristiansen

Direktion
Søren Jochimsen

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens

Bank
Spar Nord Bank A/S
Grønlandsvej 5
8700 Horsens

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 17. marts 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Gert Kristiansen
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2012

2011

2010

2009

2008

Hovedtal
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

10.058
2.498
-56
1.829

6.517
564
-50
377

4.406
-3
-40
-33

2.946
242
-42
149

2.900
640
-42
548

Aktiver i alt (balancesum)
Egenkapital

12.299
1.779

5.540
1.450

4.561
1.073

3.021
1.107

3.206
958

Pengestrøm fra driftsaktiviteten
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt

3.290
-246
-1.612
1.432

1.066
-416
123
773

-195
-420
83
-532

52
-14
-54
-16

961
-550
386
797

20

15

12

8

5

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
Nøgletal
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

14,5 %
113,3 %

26,2 %
29,9 %

23,5 %
0,0 %

36,6 %
13,5 %

29,9 %
47,8 %

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010".
Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Der henvises til definitioner og begreber under
anvendt regnskabspraksis.
Hoved- og nøgletallene for 2008 omfatter kun perioden 19. december 2007 - 31. december
2008.

127718 / 2566593 / CW

5

ABCD

El-Team Vest A/S
Årsrapport 2012
CVR-nr. 30 56 12 36

Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Hovedaktiviteten består i elinstallatørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret er gennemført med et stigende aktivitetsniveau og en forbedret indtjening i
forhold til året 2011.
Det ordinære resultat efter skat udgør 1.829 tkr. mod 377 tkr. sidste år og ledelsen anser
udviklingen i årets resultat for tilfredsstillende.

Virksomhedens forventede udvikling
Selskabets ordrebeholdning for det kommende regnskabsår er god - og en fortsat tilgang af
nye opgaver gør, at ledelsens forventning til aktivitet og indtjening for året 2013 er positive.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for El-Team Vest A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden
valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter
samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er
sandsynligt at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser ved
skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Skat af årets resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
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 i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger og nedskrivninger.
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. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte
lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider og
restværdier:
Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3-5 år

Restværdi
0-20 %

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige
risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser.
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet
værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som
øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelsen 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 øvrig lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler
oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som
udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi 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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med
henblik på at imødegå forventede tab.

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 en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien
til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller
gældsforpligtelser, afhængigt 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.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på
finansielle leasingkontrakter.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede
virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed.
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.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2012

2011
tkr.

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

1

Resultat af ordinær primær drift
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat
Skat af ordinært resultat
Årets resultat

2

10.058.207
-7.265.799
-294.828

6.517
-5.706
-247

2.497.580
37.983
-93.680

564
13
-63

2.441.883
-612.890

514
-137

1.828.993

377

0
528.993
1.300.000

200
177
0

1.828.993

377

Forslag til resultatdisponering
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Aconto udbytte
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2012

2011
tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3
324.525

499

80.000
42.500

0
43

122.500

43

Anlægsaktiver i alt

447.025

542

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede varer og handelsvarer

219.509

190

7.696.065
410.901
3.000
714.626
6.557
22.649

3.112
186
0
1
127
36

8.853.798

3.462

2.778.847

1.346

Omsætningsaktiver i alt

11.852.154

4.998

AKTIVER I ALT

12.299.179

5.540

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende selskabsskat
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2012

2011
tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte

6

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

7

5

PASSIVER I ALT

127718 / 2566593 / CW

500
750
200

1.778.954

1.450

547.775

186

178.876

223

248.745
2.601.545
5.409.130
1.534.154

317
973
1.204
1.187

9.793.574

3.681

9.972.450

3.904

12.299.179

5.540

8

Gældsforpligtelser i alt

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualposter
Nærtstående parter

500.000
1.278.954
0

11
10
12

14

ABCD

El-Team Vest A/S
Årsrapport 2012
CVR-nr. 30 56 12 36

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsopgørelse
Note 2012

2011
tkr.

Årets resultat
Afskrivninger
Skat af årets resultat

1.828.993
340.689
612.890

377
400
137

2.782.572
-29.844
-5.404.634
6.180.122

914
-30
-144
342

Pengestrøm fra primær drift
Betalt selskabsskat

3.528.216
-238.000

1.082
-16

Pengestrøm fra driftsaktivitet

3.290.216

1.066

Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Mindre nyanskaffelser

-120.000
-80.000
-45.861

-263
0
-153

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

-245.861

-416

Afdrag på langfristet gældsforpligtelse
Provenu ved optagelse af prioritetsgæld
Udbetalt udbytte

-231.722
120.000
-1.500.000

-120
243
0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-1.611.722

123

Årets pengestrøm
Likvider, primo

1.432.633
1.346.214

773
573

Likvider, ultimo

2.778.847

1.346

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdning
Ændring i tilgodehavende
Ændring i leverandør og anden gæld

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

127718 / 2566593 / CW
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ABCD

El-Team Vest A/S
Årsrapport 2012
CVR-nr. 30 56 12 36

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2012

2011
tkr.

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

6.151.643
758.565
64.803
290.788

4.782
614
49
261

7.265.799

5.706

15.000

32.400

20

15

Skat af ordinært resultat
Skat af ordinært resultat

612.890

137

Specificeres således:
Årets beregnet skat af skattepligtig indkomst
Årets regulering af udskudt skat

251.351
361.539

0
137

612.890

137

Vederlag til bestyrelse
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2

3

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2012
Årets tilgang

1.111.067
120.000

Kostpris 31. december 2012

1.231.067

Ned- og afskrivninger 1. januar 2012
Årets af- og nedskrivninger

611.714
294.828

Ned- og afskrivninger 31. december 2012

906.542

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

324.525

Heraf finansielt leasede aktiver

257.033

Afskrives over

127718 / 2566593 / CW

3-5 år
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ABCD

El-Team Vest A/S
Årsrapport 2012
CVR-nr. 30 56 12 36

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2012

2011
tkr.

4

Kapitalandele i dattervirksomheder
Tilgang

Navn og hjemsted

Ejerandel

El-Team Færøerne Sp/F

80.000

0

80.000

0

Selskabskapital

Egenkapital

tkr.

tkr.

100 %

80

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

2012

Regnskabsmæssig
værdi
tkr.
80

80

80

80

2011
tkr.

5

Igangværende arbejder for fremmed regning
Specifikation af igangværende arbejder for fremmed regning:
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

19.035.650
-21.226.294

6.366
-7.153

-2.190.644

-787

410.901
-2.601.545

186
-973

-2.190.644

-787

Igangværende arbejder (aktiv)
Igangværende arbejder (passiv)

6

Egenkapital
Aktiekapital

7

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

Egenkapital 1. januar 2012
Udloddet udbytte
Overført, jf. resultatdisponering

500.000
0
0

749.961
0
528.993

200.000
-200.000
0

1.449.961
-200.000
528.993

Egenkapital 31. december 2012

500.000

1.278.954

0

1.778.954

Hensættelser til udskudt skat
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2012
Udskudt skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat, primo

186.236
361.539
0

93
87
6

Hensættelser til udskudt skat 31. december 2012

547.775

186

127718 / 2566593 / CW
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ABCD

El-Team Vest A/S
Årsrapport 2012
CVR-nr. 30 56 12 36

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt 1.
januar 2012

Leasinggæld

Gæld i alt 31.
december
2012

539.344

427.621

Afdrag næste
år

Langfristet
andel

248.745
2012

178.876
2011
tkr.

9

Selskabsskat
Skyldig selskabsskat 1. januar
Årets aktuelle skat
Betalt selskabsskat i året
Skyldig selskabsskat 31. december

10

36.000
-251.351
238.000

20
-20
36

22.649

36

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier for 202 tkr. til sikkerhed for selskabets
forpligtelser vedrørende entreprisekontrakter. Herudover er der gennem selskabets
forsikringsselskab stillet arbejdsgarantier for 3.948 tkr.
Selskabets indgåede huslejekontrakt har 6 måneders opsigelsesvarsel. Den årlige huslejeforpligtelse udgør 112 tkr.

11

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for arbejdsgarantier har selskabet sikringskonti på i alt 1.093 tkr.

12

Nærtstående parter
El-Team Vest A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Jochimsen Holding ApS, Dahliavej 12, 8700 Horsens

127718 / 2566593 / CW
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