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Selskabsoplysninger
Selskabet

Henrik Holm ApS
Torupvej 17
8350 Hundslund
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Stiftet:
Hjemsted:

31 27 99 33
1. januar - 31. december
29. februar 2008
Odder

Direktion

Henrik Terndrup Holm, direktør

Revision

Samvirkende Revisorer
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Pengeinstitut

Nordea
Rådhustorvet 13 - 19, 8700 Horsens
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for Henrik
Holm ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hundslund, den 8. maj 2013

Direktion

Henrik Terndrup Holm
direktør

Henrik Holm ApS

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Henrik Holm ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Holm ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet efter vores opfattelse i strid med
selskabslovens bestemmelser har ydet anpartshaverlån, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.
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.

Horsens, den 8. maj 2013

Samvirkende Revisorer
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at drive tømrervirksomhed af enhver art samt i øvrigt hermed beslægtet
virksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på kr. 141.537, og selskabets balance pr. 31.
december 2012 udviser en egenkapital på kr. 108.100.
Årets resultat anses for utilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

Henrik Holm ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Henrik Holm ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for virksomheder i
regnskabsklasse C, herunder bl.a.
- igangsværende arbejder for fremmed regning indregnes og måles efter produktionsmetoden i balancen
- noter omkring anlægsaktiver.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 fordele vil fragå selskabet,
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 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Omsætningen er sammendraget med omkostninger og indtægter i overensstemmelse med årsregnskabslovens §
32. Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Henrik Holm ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen fra
igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger på ordrerne og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
biler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger samt regulering af andre hensatte forpligtelser m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger
I henhold til årsregnskabslovens § 98b, stk. 3 er vederlag til selskabets ledelse ikke oplyst under noten, da en
enkelt persons vederlag ellers ville kunne udledes..
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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
Skat af årets resultat, 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
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens
erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der
udgør maksimalt 7 år.
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den
virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Henrik Holm ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres 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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 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 salgspris 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 sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag
af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
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Anvendt regnskabspraksis
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. De
hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder. Hensatte
forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen diskonteres med den gennemsnitlige
obligationsrente.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde
for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes som
omkostning under produktionsomkostninger.
Skyldig skat 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, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende
år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 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.
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

1
2

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3
4

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

2012

2011

kr.

t.kr.

664.323

817

(745.749)
(74.224)

(725)
(69)

(155.650)

23

11.205
(40.990)

14
(28)

(185.435)

9

43.898

(4)

(141.537)

5

(141.537)

5

(141.537)

5

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud

Henrik Holm ApS

11

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver
Note
Goodwill

2012

2011

kr.

t.kr

28.574

43

28.574

43

100.474

84

100.474

84

Andre tilgodehavender

56.000

56

Finansielle anlægsaktiver

56.000

56

Anlægsaktiver i alt

185.048

183

Færdigvarer og handelsvarer

130.133

125

Varebeholdninger

130.133

125

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Udskudt skatteaktiv
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

150.121
60.000
74.887
68.398
0
2.992

164
74
95
25
4
7

356.398

369

2.334

58

Omsætningsaktiver i alt

488.865

552

Aktiver i alt

673.913

735

Immaterielle anlægsaktiver

6

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

7

8
9

Henrik Holm ApS
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Balance pr. 31. december 2012

Passiver
Note
Selskabskapital
Overført resultat

2012

2011

kr.

t.kr

125.000
(16.900)

125
124

108.100

249

53.695
384.483
0
127.635

0
323
10
153

Kortfristede gældsforpligtelser

565.813

486

Gældsforpligtelser i alt

565.813

486

Passiver i alt

673.913

735

Egenkapital
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under passiver
Anden gæld

Eventualposter m.v.

10

8

11
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2012
Årets resultat

125.000
0

124.637
(141.537)

249.637
(141.537)

Egenkapital 31. december 2012

125.000

(16.900)

108.100

Henrik Holm ApS
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

t.kr.

637.450
82.210
17.474
8.615

619
79
22
5

745.749

725

3

3

14.285
59.939

14
55

74.224

69

14.285
59.939

14
55

74.224

69

11.205

14

11.205

14

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger materielle anlægsaktiver

der fordeler sig således
Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3

2011

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensionsforsikringer
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2012

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Henrik Holm ApS
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Noter til årsrapporten

4

2011

kr.

t.kr.

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

5

2012

40.990

28

40.990

28

(43.898)

4

(43.898)

4

Skat af årets resultat
Årets udskudte skat

Henrik Holm ApS
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Noter til årsrapporten

6

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

7

Kostpris 1. januar 2012

100.000

Kostpris 31. december 2012

100.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012
Årets afskrivninger

57.141
14.285

Af- og nedskrivninger 31. december 2012

71.426

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

28.574

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2012
Tilgang i årets løb

320.963
76.281

Kostpris 31. december 2012

397.244

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012
Årets afskrivninger

236.831
59.939

Af- og nedskrivninger 31. december 2012

296.770

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

100.474

Henrik Holm ApS
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Noter til årsrapporten

8

2011

kr.

t.kr

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

9

2012

60.000
0

74
(10)

60.000

64

60.000
0

74
(10)

60.000

64

74.887

95

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen
Direktion
Udestående gæld
Lån optaget og indfriet i året
Lån tilbagebetalt i året
Rentefod (%)

74.887
11.000
(40.000)
9,30 %

95.087
18.300
(19.199)
10,02 %

10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsrapporten

11 Eventualposter m.v.
Operationel leasing
For årene 2012-2014 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende biler mv.. De samlede
leasingforpligtelser udgør 114 t.kr. pr. 31.12.2012 (189 t.kr. pr. 31.12.2011)
Næste års leasingydelse: 31 t.kr. (46 t.kr. pr. 31.12.2011)

