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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2013 for
Det Grønne Team ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kastrup, den 31/05/2014
Direktion

Niels Glissov
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i DET GRØNNE TEAM ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for DET GRØNNE TEAM ApS for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31.
december 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Lyngby, 31/05/2014

Arne Jakobsen
statsautoriseret revisor
Aage & Povl Holm I/S
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet er salg af anlægsgartnerarbejde, kloakarbejde og dermed beslægtet virksomhed.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i selskabets 7. regnskabsår.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet anses resultatet for tilfredsstillende.
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 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabsgrundlaget
Årsrapporten for Det Grønne Team ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet).
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
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:
Maskiner og inventar: 20% p.a.
Indretning lejede lokaler 20% p.a.
Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. 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 i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over
kontraktens løbetid og den samlede forpligtelse oplyses under eventualposter m.v.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
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efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristet gæld.
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 samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris,
hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid. Gælden optages til kontantværdi. Da
gælden forventes indfriet før udløb reguleres kursreguleringen over finansieringsindtægter eller
finansieringsudgifter med den årlige kursregulering.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede
gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

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

5.387.082

4.763.267

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

-3.983.162
-150.436
-926.242

-3.135.590
-79.652
-1.223.393

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

327.242

324.632

14.000
-25.723

33.362
-67.826

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

315.519

290.168

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

315.519

290.168

-79.539

-75.475

235.980

214.693

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

800.000
-564.020

214.693

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

235.980

214.693

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

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

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................

2013
kr.
295.356

2012
kr.
151.190

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

295.356

151.190

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

295.356

151.190

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

412.056

300.000

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

412.056

300.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Tilgodehavender hos associerede virksomheder ...................................
Udskudte skatteaktiver ..........................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

1.065.401
721.412
3.000
10.806
96.659

1.346.643
694.304
4.000
31.121
51.134

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

1.897.278

2.127.202

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

14.784

4.603

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

2.324.118

2.431.805

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

2.619.474

2.582.995
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
37.797

2012
kr.
125.000
601.815

4

162.797

726.815

Gæld til banker .....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Skyldig selskabsskat .............................................................................
Anden gæld ...........................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ....................................................

286.093
417.442
71.301
881.841
800.000

309.440
373.355
54.731
1.118.654

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

2.456.677

1.856.180

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

2.456.677

1.856.180

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

2.619.474

2.582.995

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................
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Noter
1. Andre finansielle indtægter

Øvrige renteindtægter
Renteindtægter i associerede virksomheder

2013
kr.

2012
kr.

0
14.000
14.000

15.717
17.645
33.362

2013
kr.

2012
kr.

2.676
23.047
25.723

2.256
65.570
67.826

2013
kr.

2012
kr.

80.625
1.000
-2.086
79.539

68.475
7.000
0
75.475

2. Øvrige finansielle omkostninger

Rentetillæg selskabsskat
Renteudgifter

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
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4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Overført af årets
resultat
Egenkapital ultimo

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

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
601.817

kr.
0

kr.
726.815

0

0

0

0

0

0

0

-564.020

0

-564.020

125.000

0

37.797

0

162.797

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Eventuel erstatning ved opsigelse af personale.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Løbende leasingforpligtelse:
Selskabet har indgået leasingforpligtelser.
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