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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

VIBORG EL-SERVICE ApS
Poppelvej 14
8800 Viborg
CVR-nr:
Regnskabsår:

32076289
01/01/2012 - 31/12/2012
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012 for Viborg El-Service ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2012 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 21/05/2013
Direktion

Henrik Østergaard Poulsen
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Revisors erklæring om regnskabsmæssig
assistance afgivet af afhængig revisor
Til kapitalejerne i Viborg El-Service ApS

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet
assistance med opstilling af årsregnskabet for Viborg El-Service ApS for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance
med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført
review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.
Viborg, 21/05/2013

Morten Nørgaard
registreret revisor
midt revision
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er udførsel af el-installatøropgaver.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets udvikling og resultat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
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 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Bruttoresultat indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug.
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 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen
i anskaffelsesåret.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen
under afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved
salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser. 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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

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

1.181.287

1.211.000

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

-972.024
-88.789

-755.642
-248.787

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

120.474

206.571

Øvrige finansielle omkostninger ...........................................................

-7.010

-2.844

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

113.464

203.727

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

113.464

203.727

-22.075

-51.400

91.389

152.327

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

100.000
-8.611

100.000
52.327

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

91.389

152.327

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................

2012
kr.
308.338

2011
kr.
185.507

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

308.338

185.507

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

308.338

185.507

Fremstillede varer og handelsvarer ........................................................

69.000

29.000

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

69.000

29.000

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

274.497
543.580
0

10.351
710.361
1.115

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

818.077

721.827

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

166.700

6.284

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

1.053.777

757.111

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

1.362.115

942.618
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
129.273
100.000

2011
kr.
125.000
137.884
100.000

2

354.273

362.884

Hensættelse til udskudt skat ......................................................................

3.500

0

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

3.500

0

Gæld til banker ..........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................................
Skyldig selskabsskat ..................................................................................
Anden gæld ...............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ........................................................

0
134.835
18.575
178.920
672.012

197.184
62.556
67.400
155.155
97.439

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

1.004.342

579.734

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

1.004.342

579.734

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

1.362.115

942.618

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............
Overført resultat ........................................................................................
Forslag til udbytte ......................................................................................
Egenkapital i alt .......................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

2012
kr.

2011

18.575
3.500
22.075

67.400
-16.000
51.400

kr.

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
125.000
0
0
125.000

Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
137.884
0
-8.611
129.273

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Der påhviler selskabet de for branchen almindelige garantiforpligtelser.
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Foreslået
udbytte
kr.
100.000
-100.000
100.000
100.000

Ialt
kr.
362.884
-100.000
91.389
354.273

