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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2012.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten 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.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Over Jerstal, den 13/03/2013
Direktion

Kent Petersen Norn

Søren Møller Petersen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i H C Norn Tømrer- & Snedker forretning ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H C Norn Tømrer- & Snedker forretning ApS, Abkærvej 58, Over Jerstal,
6500 Vojens, for regnskabsåret 2012 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at 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 vor revision. Vi har udført vor
revision 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 en 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 relevante 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 ledelsen regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet..
Der er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Forbehold
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor 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
2012 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 revison af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Toftlund, 24/01/2013

Thorben Bom
Registreret Revisor FSR
Revisionsfirma Thorben Bom
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter består tømrer- og snedkerarbejder for fremmed regning og hermed beslægtet
virksomhed.
Regnskabsåret 2012 er selskabets 5. Til sammenligning er vist regnskabstallene fra 2011.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er opgjort til kr. 330.973
Selskabets egenkapital er opgjort til kr. kr. 631.190
Forslag til resultatdisponering
Årets resultat
330.973
Overført overskud 250.217
I alt
581.190
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overskud til fremførsel
381.190
I alt
581.190

200.000

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen
af årsberetningen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for H C Norn Tømrer- & Snedker forretning ApS er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B.
Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til
udbytte for regnskabsåret som gæld i balancen.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelse indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inder årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiser kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følger af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har
været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen
indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
Selskabets omsætning er i henhold til Årsregnskabsloven § 32 ikke oplyst i resultatopgørelsen, da det er
ledelsens opfattelse, at det konkurrencemæssigt vil være til skade for virksomheden.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer,
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg under
acontoskatteordningen.
Indkomstskatter
Årets skat omfatter årets aktuelle skat, regulering til tidligere år samt forskydning i udskudt skat.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger til materialer og løn.
CVR-nr. 30510194

Side 9 af 17
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Goodwill 10 år
Maskiner og inventar 6 år
Småaktiver afskrives i købsåret
For materielle anlægsaktiver anvendes skrapværdi kr. 0
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
grupper af aktiver.
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 resultatopgørelse under andre driftsindtægter.
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.
Nettorealisationsværdien 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 måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab
til nettorealisationsværdien.
Periodeafgræsningsposter
Periodeafgræsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.
Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på
beregnet kapitalværdi.
Egenkapital – udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret er afsat som gæld i balancen
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 betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterende gældsmetode og hensættes med 25 % af forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes ikke som et skatteaktiv
Finansielle gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter
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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.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og
slutning.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning ........................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2012
kr.
3.613.219
-694.089

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

2.919.130

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

1

-2.180.007
-369.667

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

369.456

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

79.768
-2.701

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

446.523

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

446.523

Skat af årets resultat .................................................................................................
Årets resultat ...........................................................................................................
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-115.550
330.973
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
266.000

3

266.000

Goodwill ...................................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ...........................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................

21.450
4

21.450

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

287.450

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

41.700

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

41.700

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

703.045
80.660

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

783.705

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

866.504

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

1.691.909

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

1.979.359
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Andre reserver ............................................................................................................
Overført resultat .........................................................................................................
Forslag til udbytte ......................................................................................................

5

Egenkapital i alt .......................................................................................................

6

2012
kr.
250.000
250.217
330.973
-200.000
631.190

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

99.573
85.550
663.046
300.000
200.000

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

1.348.169

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

1.348.169

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

1.979.359
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Noter
1. Personaleomkostninger
2012
kr.
Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

-

1904868
203072
72067
2180007

2. Skat af årets resultat
2012
kr.
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

-

-115550
0
0
-115550

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Erhvervede
patenter.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

500000
0
0
500000

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-184000
-50000
-234000
266000

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.

Andre
Anlæg mv.
kr.

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
0
0
0

0
0
0
0

125800
0
0
0

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

0
0
0
0

0
0
0
0

-72900
-31450
0
-104350

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

21450

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Anpartskapitalen består af 250 anparter a 1000 kr. eller multipla heraf
kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:
Anpartskapital primo
Tilgang i året
Anpartskapital ultimo

250000
0
250000

6. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
250000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
250217

kr.
0

kr.
500217

0

0

0

-200000

-200000

0
250000

0
0

330973
581190

0
-200000

330973
631190
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7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen

8. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet ejes ligeligt af
KPN Holding, Over Jerstal ApS
SMP Holding, Øster Løgum ApS

CVR-nr. 30510194

Side 17 af 17
Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 10. apr 2013.
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