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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Godkendte Revisorer
af 1/1-2012, Registreret Revisionsaktieselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-skabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af selskabets aktivite-ter for regnskabsåret 1. januar
2012 - 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aalborg, den 18/02/2013
Direktion

Jørgen Møller Sloth Simensen
Direktør

Bestyrelse

Erik Lydiksen
Bestyrelsesformand

Jørgen Møller Sloth Simensen

Ole Suhr Pedersen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i GODKENDTE REVISORER AF 1/1-2012, REGISTRERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for GODKENDTE REVISORER AF 1/1-2012, REGISTRERET
REVISIONSAKTIESELSKAB for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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 handlinger 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.
Års, 18/02/2013

Steen Jensen
Statsautoriseret revisor
Nielsen & Christensen
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive revisionsvirksomhed og dermed beslægtet virk-somhed.
....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
Oplysninger om selskabets nettoomsætning er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.
.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for års-rapporten
for 2012.
.....
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Godkendte Revisorer af 1/1-2012, Registreret Revisionsaktieselskab for 2012 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår.
Generelt om indregning og måling
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 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 års-rapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-guleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskriv-ninger, nedskrivninger og
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-skabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium
Selskabets nettoomsætning er indregnet med produktionsprincippet som indtægtsgrundlag.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selska-bets
personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mel-lem de
sambeskattede danske selskaber i forhold til selskabernes skattepligtige indkomster.
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskri-ves
lineært over brugstiden, der er vurderet til 20 år.
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Afskrivningsperioden for goodwill er begrundet i, at der er tale om en igangværende virksomhed med
løbende drift, der forventes at strække sig over mindst 20 år, ligesom det anførte beløb ligger indenfor en
værdiansættelse på basis af branchemæssig kutyme.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der
afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler og inventar 3 – 8 år
Anskaffelser med en kostpris under skattemæssig grænse for småanskaffelser indregnes som om-kostninger
i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
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.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser
vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder måles til salgspris.
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Fore-slået
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser føres på mellemregningskonto med moderselskabet ultimo regnskabs-året som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret 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, fx 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 forpligtel-sen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, 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 juridi-ske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-givning 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.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

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

1.225.607

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

-1.096.582
-51.355

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

77.670

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

145
-57.801

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

20.014

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

20.014

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

-5.649

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

14.365

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................................
Overført resultat .......................................................................................................

138.297
-123.932

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

14.365
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
810.482

1

810.482

Goodwill ...................................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ...........................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................

15.000
2

15.000

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

825.482

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ...........................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................................

474.585
299.610
14.765

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

788.960

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

9.524

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

798.484

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

1.623.966
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Forslag til udbytte ......................................................................................................

2012
kr.
500.000
138.297

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

638.297

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

82.856

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

82.856

Gæld til banker ...........................................................................................................
Kreditinstitutter i øvrigt .............................................................................................
Gæld til associerede virksomheder ............................................................................

563.011
-100.000
150.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt ......................................................................

613.011

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

100.000
91.191
98.552
59

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

289.802

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

902.813

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

1.623.966
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Noter
1. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Erhvervede
patenter.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

802.100
150.000
-xxx.xxx
952.100

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-100.263
-41.355
-141.618
810.482

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2. Materielle anlægsaktiver i alt
Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Andre
Anlæg mv.
kr.

xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx

50.000
xxx.xxx
-xxx.xxx
50.000

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

-xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx

-xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx

-25.000
-10.000
xxx.xxx
-35.000

xxx.xxx

xxx.xxx

15.000
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3. Oplysning om eventualforpligtelser
Leasing
Selskabet har en finansiel leasingkontrakt med en årlig leasingydelse på 19.940.
Leasingkontrak-ten har en restløbetid på 24 måneder med en samlet restleasingydelse på ca.
40.000.
Medarbejderforpligtelser
Selskabet har normale forpligtelser til opsigelsesvarsler for ansat personale.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

5. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende
minimum 5% af stem-merne eller minimum 5% af aktiekapital:
Ø. Munkegård Holding ApS
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Agri Nord
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
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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 26. mar 2013.
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