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Ledelsens påtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 inkl. ledelsesberetningen for
Nørgaard Revision Registrerede Revisorer ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.
Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 4. oktober 2012.

Direktion

______________________________
Eske Nørgaard
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______________________________
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Nørgaard Revision Registrerede Revisorer ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nørgaard Revision Registrerede Revisorer ApS for regnskabsåret 1. juli
2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet aflægges 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.
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.
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.

Nakskov, den 10. november 2012.
GREEN REVISION
Registreret revisionsaktieselskab

Jens Green
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer
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Ledelsens beretning

Hovedaktivitet
Selskabets vigtigste forretningsområder er økonomisk og skattemæssig rådgivning, revision og
regnskabsassistance.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret 2011/12
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat og økonomiske stilling anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for Nørgaard Revision Registrerede Revisorer ApS for året 1. juli 2011 - 30. juni 2012 er
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse
B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.
Kapacitetsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter personaleomkostninger samt omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet
deklareres.
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
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært
over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
1

Nørgaard Revision

Side 7 af 14

Nørgaard Revision
Registrerede Revisorer ApS

Anvendt regnskabspraksis

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 forventede brugstider og
restværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

3-10 år

0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 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 andre driftsposter.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på
balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske
fordele for at indfri forpligtelsen.
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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
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 aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
25 %.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter beregnede skyldige omkostninger vedrørende
dette regnskabsår.
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Resultatopgørelse
1. juli 2011 til 30. juni 2012

2

3

1

2011/12

2010/11

Bruttofortjeneste ..................................................................

1.038.105

1.610.190

Personaleomkostninger .........................................................
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver.....................................

-953.004
-9.192

-1.393.034
-9.192

Resultat før finansielle poster.............................................

75.909

207.964

Finansieringsindtægter...........................................................
Finansieringsomkostninger ....................................................

76.872
-73.346

56.899
-53.864

Resultat før skat ...................................................................

79.435

210.999

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

-21.102

-53.962

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

58.333

157.037

Der foreslås anvendt således
Foreslået udbytte....................................................................
Overførsel til næste år............................................................

75.000
-16.667

144.900
12.137

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

58.333

157.037
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Balance pr. 30. juni 2012
Aktiver

1

2011/12

2010/11

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill..................................................................................

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt..........................................

0

0

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................

11.490

20.682

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

11.490

20.682

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender ...........................................................

120.400

120.400

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

120.400

120.400

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

131.890

141.082

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .........................
Igangværende arbejde for fremmed regning .........................
Andre tilgodehavender ...........................................................
Lån til selskabsdeltagere og ledelse ......................................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................

366.996
889.907
853
0
88.676

853.722
806.124
24.169
0
90.565

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

1.346.432

1.774.580

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

1.418

1.582

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

1.347.850

1.776.162

Aktiver i alt ............................................................................

1.479.740

1.917.244
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Balance pr. 30. juni 2012
Passiver
2011/12

2010/11

Egenkapital
Selskabskapital ......................................................................
Overført resultat .....................................................................

132.000
11.862

132.000
28.529

4

Egenkapital I alt ....................................................................

143.862

160.529

5

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat .................................................

126.466

105.364

Hensatte forpligtelser i alt ...................................................

126.466

105.364

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter .......................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................
Moms og afgifter.....................................................................
Selskabsskat ..........................................................................
Anden gæld ............................................................................
Udbytte for regnskabsåret......................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ...................................

742.020
49.920
54.449
40.075
117.009
75.000
130.939

475.612
49.860
223.245
40.725
207.009
144.900
510.000

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

1.209.412

1.651.351

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

1.209.412

1.651.351

Passiver i alt .........................................................................

1.479.740

1.917.244
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualaktiver og -forpligtelser
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Noter
2011/12
1

2010/11

Usikkerhed om fortsat drift
Selskabets nuværende og planlagte aktiviteter giver ikke anledning til særlige
finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab er sikret i tilstrækkeligt
omfang.

2

3

4

Personaleomkostninger
Lønninger ...............................................................................
Pensioner ...............................................................................
Andre omkostninger til social sikring......................................

596.928
302.612
53.464

1.071.385
271.848
49.801

Personaleomkostninger i alt ...............................................

953.004

1.393.034

Skat af årets resultat
Selskabsskat ..........................................................................
Udskudt skat...........................................................................

0
21.102

50.066
3.896

Skat af årets resultat i alt.....................................................

21.102

53.962

Egenkapital
Selskabskapital primo ............................................................

132.000

132.000

Selskabskapital ultimo

132.000

132.000

Overført resultat, primo ..........................................................
Overført af årets resultat ........................................................

28.529
-16.667

16.392
12.137

11.862

28.529

143.862

160.529

Hensættelser til udskudt skat
Saldo primo ............................................................................
Årets hensættelse ..................................................................

105.364
21.102

101.468
3.896

Hensættelser til udskudt skat i alt......................................

126.466

105.364

Overført resultat ultimo
Egenkapital ultimo ...............................................................

Ejerfortegnelse
600 A-anparter á 10 stemmer

Registreret revisor Eske Nørgaard
H P Rosenvinges Plads 5, 8500 Grenaa

600 A-anparter á 10 stemmer

Registreret revisor Flemming Nørgaard
Skovhegnet 1, 8500 Grenaa

120 B-anparter á 1 stemme

Revisor Ingelise Post
Åstrupbrinken 2, 8500 Grenaa

der alle er ansat i selskabet.
5
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Noter

6

2011/12

2010/11

Selskabsskat
Saldo primo ............................................................................
Årets hensættelse ..................................................................
Årets betalinger ......................................................................
Årets procentregulering ..........................................................

40.725
0
-581
-69

-19.041
50.066
10.082
-382

Selskabsskat i alt .................................................................

40.075

40.725

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitutter er der afgivet følgende
sikkerheder:
Løsørepantebrev i goodwill for kr.
1.000.000
2 livsforsikringspolicer med SEB Pension.

8

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualforpligtelser
Lejekontrakt:
Selskabets lejemål har et opsigelsesvarsel på 12 måneder svarende til en husleje
på kr. 120.000.
Verserende retssager:
Kristelig Fagforening har på vegne en tidligere medarbejder anlagt en sag, der
forventes afsluttet i regnskabsåret 2012/13. Sagen omhandler ca. kr. 50.000.
Garantiforpligtelser:
Garantiforpligtelserne overstiger ikke det for branchen normale.
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