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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2012 for Fuglsang
Anlæg ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ry, den 30/05/2013
Direktion

Mikael Fuglsang Thomsen
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til anpartshaverne i FUGLSANG ANLÆG ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for FUGLSANG ANLÆG ApS 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.
Bording, 30/05/2013

Per Jensen
statsautoriseret revisor
ONE REVISION STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Fuglsang Anlæg ApS for perioden 1. januar - 31. december 2012 er aflagt i
overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:
-Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Koncernregnskab
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i
årsregnskabslovens § 110.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
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Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
operationelle leasingydelser, tab på debitorer m.v.
Leasingkontrakter
Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen
over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler
oplyses under eventualposter mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen
m.v. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
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.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger: 30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år
Småanskaffelser med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed betragtes som uvæsentlige og 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 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.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
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Nettorealisationsværdi 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, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler,
opgøres udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes
med 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.
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. For indeværende år er anvendt en
skattesats på 25 %.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for
obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
låneoptagelsestidspunktet.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel
post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne
direkte på egenkapitalen.
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Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning .......................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2012
kr.
2.764.578
-2.001.544

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

763.034

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

1

Resultat af ordinær primær drift .........................................................................
Andre finansielle indtægter ......................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................................

-725.352
-48.036
-10.354

2
3

1.835
-48.310

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

-56.829

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

-56.829

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

4

10.135
-46.694

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

-46.694

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

-46.694
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
1.587.816
24.800

5

1.612.616

Grunde og bygninger ................................................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................
Anlægsaktiver i alt .................................................................................................

1.612.616

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ...........................................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .......................................................
Tilgodehavende skat .................................................................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................................

101.265
0
9.125
1.150
35.271

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

146.811

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

10.192

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

157.003

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

1.769.619
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
80.000
-25.848

6

54.152

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Overført resultat .........................................................................................................
Egenkapital i alt .......................................................................................................
Hensættelse til udskudt skat .......................................................................................

-19.529

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

-19.529

Gæld til realkreditinstitutter .......................................................................................

1.344.559

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

1.344.559

Gæld til realkreditinstitutter .......................................................................................
Gæld til banker ...........................................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................................
Anden gæld ................................................................................................................

45.441
16.691
142.345
185.960

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

390.437

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

1.734.996

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

1.769.619
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Noter
1. Personaleomkostninger
2012
kr.
Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

615.968
31.839
77.544
725.351

2. Andre finansielle indtægter
2012
kr.

Finansielle indtægter
Renteindtægter i øvrigt
Renteindtægt varedebitorer

18
1.817
1.835

3. Øvrige finansielle omkostninger
2012
kr.

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger i pengeinstitutter
Renteomkostninger varekreditorer
Renteomkostninger prioritetslån
Renteomkostninger i øvrigt

9.108
4.846
32.565
1.791
48.310

4. Skat af årets resultat
2012
kr.
-10.135
-10.135

Ændring af udskudt skat
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5. Materielle anlægsaktiver i alt

Kostpris primo
Afgang
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Grunde og
bygninger
kr.

Andre Anlæg
mv.
kr.

1.611.452
0
1.611.452

82.000
-20.000
62.000

0
-23.636
0
-23.636

-32.800
-12.400
8.000
-37.200

1.587.816

24.800

6. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
80.000
20.846
100.846

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
0
-46.694
-46.694

Ialt
kr.
80.000
-25.848
54.152

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Iveco Daily 29L14 med restløbetid i 15 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 2.899 kr., i alt 43
t.kr.
GM maskintrailer med restløbetid i 14 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på 7.320 kr., i alt 102
t.kr.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.390 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012 udgør 1.611 t.kr.
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt 200 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og
byg-ninger. Ejerpantebrevet på i alt 200 t.kr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

9. Oplysning om ejerskab
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Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Lille Vangs Vej Holding ApS
Lille Vangs Vej 1
Gl. Rye
8680 Ry
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