SPARTELPRODUKTER.DK ApS
Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2012

Bent Pedersen
Dirigent

CVR-nr. 31177146

Side 2 af 17
Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger ............................................................................................................................. 3
Påtegninger
Ledelsespåtegning ....................................................................................................................................... 4
Erklæringer
Den uafhængige revisors erklæringer ......................................................................................................... 5
Ledelsesberetning
Ledelsesberetning ........................................................................................................................................ 7
Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis ........................................................................................................................... 8
Resultatopgørelse ........................................................................................................................................ 11
Balance ........................................................................................................................................................ 12
Noter ............................................................................................................................................................ 14

CVR-nr. 31177146

Side 3 af 17

Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

SPARTELPRODUKTER.DK ApS
Garderhøjen 58
4671 Strøby
CVR-nr:
Regnskabsår:

Revisor

31177146
01/07/2011 - 30/06/2012

bp-revision v/Bent Pedersen
Råmosevej 11A
4672 Klippinge
CVR-nr:
15735376

CVR-nr. 31177146

Side 4 af 17

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Spartelprodukter.dk ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Strøby, den 22/11/2012
Direktion

Niels Folmer Wessel
Direktør

Lars-Peter Wessel
Direktør

CVR-nr. 31177146

Side 5 af 17

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Spartelprodukter.dk ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Spartelprodukter.dk ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 7 og 8 i regnskabet, hvoraf
fremgår, at selskabet har et overskud på 7.936 kr. i regnskabsåret, der sluttede 30.06 2012, og at selskabets
forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med 164.137 kr. Disse forhold sammen med de i
note 8 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om
selskabets mulighed for at fortsætte driften.

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.
Klippinge, 22/11/2012

Bent Pedersen
registreret revisor FDR
bp-revision, registrerede revisorer FDR
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er produktion og salg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets aktiviteter har udviklet sig mindre tilfredsstillende i regnskabsåret.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra statusdagen og til i dag ikke indtrådt forhold, som kan forrykke vor vurdering af årsrapporten.

Den forventede udvikling
Ledelsen forventer en positiv udvikling i det kommende regnskabsår
og at selskabet i de kommende år kan retablere kapitalen via egen indtjening.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Selskabet har valgt fra regnskabsklasse C at anvende ledelsesberetning og noter for anlægsaktiver.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 ressourcer vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kurser på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen
mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten - bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter,
ændring i lagre, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning
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Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de er indtjent.
Nettoomsætningen opgøres uden moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
leasingydelser m.v.

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Patentet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den
vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt 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 brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år
Anskaffelser med en kostpris på kr. 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
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Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital - udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig 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.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen ikke i
balancen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller
kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets
løbetid med lige store beløb hvert år.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

669.235

763.594

-676.477
39.398

-791.904
-92.581

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

32.156

-120.890

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

90
-24.309

97
18.194

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

7.936

-138.988

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

7.936

-138.988

Årets resultat ..........................................................................................

7.936

-138.988

Overført resultat ......................................................................................

7.936

-138.988

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

7.936

-138.988

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

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note

2011/12
kr.
0

2010/11
kr.
0

0

0

43.018

33.699

43.018

33.699

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

43.018

33.699

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

84.117

156.121

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

84.117

156.121

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................

219.618
5.594

186.312
3.004

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

225.212

189.316

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

400

400

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

309.729

345.837

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

352.747

379.537

Erhvervede patenter ................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ..........................................................

4

Produktionsanlæg og maskiner ...............................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
125.000
3.750
-292.887
0

2010/11
kr.
125.000
3.750
300.823
0

-164.137

-172.073

Gæld til banker ...........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................
Anden gæld .................................................................................................

232.028
167.814
117.042

196.873
206.652
148.085

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

516.884

551.609

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

516.884

551.609

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

352.747

379.537

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Andre reserver ............................................................................................
Overført resultat .........................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................

6

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

7
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Andre omkostninger til social sikring

2011/12
kr.

2010/11

660.090
16.387
676.477

780.090
11.814
791.904

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
2011/12
kr.

2010/11

Avance på afhændede patenter
Patenter
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

-25.037
0
10.681

0
20.030
22.467

Nedskrivning patenter

-25.042
-39.398

50.084
92.581

2011/12
kr.

2010/11

24.309
0
24.309

15.904
2.291
18.194

t.kr.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renteomkostninger bankgæld
Renteomkostninger kreditorer
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4. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Erhvervede
patenter.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

100.157
0
-50.079
50.078

Af- og nedskrivning primo
Årets tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver
Årets tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivning ultimo

-100.157
25.037
25.042
-50.078
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

101.103
20.000
0
121.103

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

0
0
0

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

-67.404
-10.681
0
-78.085
43.018

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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6. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

7. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overkurs
ved
emmission

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
0

kr.
-172.073

kr.
125.000

3.750

kr.
-300.823

0

0

0

0

0

0
125.000

0
3.750

7.936
-292.887

0
0

7.936
-164.137

8. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Going concern forventninger
Ledelsen forventer en positiv udvikling i det kommende regnskabsår
og at selskabet i de kommende år kan retablere kapitalen via egen indtjening.

9. Oplysning om eventualforpligtelser
Leje af lokaler udgør årligt kr. 69.600. Aftalen er ikke tidsbegrænset og kan tidligst opsiges 1.
april 2018 af begge parter. Den maksimale forpligtelse udgør kr. 412.200.

10. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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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 30. nov 2012.
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