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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

UNO-PRO HOLDING ApS
Randersvej 34
8800 Viborg
CVR-nr:
Regnskabsår:

Revisor

31189675
01/05/2011 - 30/04/2012

REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD
Læsøvej 2B
8800 Viborg
CVR-nr:
18018594
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Ledelsespåtegning
Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2011/2012 for UNOPRO HOLDING ApS. Den samlede ledelse
erklærer:
ï‚· At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
ï‚· At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 7. september 2012

Direktion

Michael Lund Antonsen
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Den uafhængige revisors erklæring
Til anpartshaverne i UNO-PRO HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsrapporten for UNO-PRO HOLDING ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 – 30. april 2012,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten
aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten 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 årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelsen af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en
årsrapport, 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 årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 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 årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 – 30. april
2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Viborg, 29/08/2012

Steen Maagaard
Regisreret revisorer FRR
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse
....Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer og aktier.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct.

Balance
....Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til
nettorealisationsværdi og beregnes som 25 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier.
Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er
muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der
hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.
Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012
Note
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

2011/12
kr.
-85.000

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

-85.000

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

-85.000

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

-85.000

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ......................................................................................

-85.000

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

-85.000
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Balance 30. april 2012
Aktiver
Note
Kapitalandele i associerede virksomheder ..............................................

2011/12
kr.
0

2010/11
kr.
125.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

0

125.000

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

0

125.000

Andre tilgodehavender ............................................................................

40.000

0

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

40.000

0

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

40.000

0

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

40.000

125.000
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Balance 30. april 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Andre reserver ............................................................................................
Overført resultat .........................................................................................

2011/12
kr.
125.000
3.750
-88.750

2010/11
kr.
125.000
3.750
-3.750

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

40.000

125.000

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

40.000

125.000
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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 28. sep 2012.
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