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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.12.2012 –
31.12.2012 for Grøn Vækst A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.12.2012 – 31.12.2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, den 19.03.2013
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i Grøn Vækst A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Grøn Vækst A/S for regnskabsåret 01.12.2012 – 31.12.2012, 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 for 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.
31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.12.2012 – 31.12.2012 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.
Slagelse, den 19.03.2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

Hovedaktivitet
Grøn Vækst A/S er en anlægsgartnervirksomhed med primært fokus på pleje af grønne områder for en bred
vifte af kunder, store såvel som små. Udover pleje af grønne områder varetager virksomheden glatførebekæmpelse, viceværttjeneste samt mindre nyanlæg, således at der kan leveres en komplet driftsløsning på udearealer
for virksomheder, kommuner, institutioner og private.
Virksomheden har afdelinger i Slagelse, Ishøj og Kalundborg og udfører entrepriser i det grønne område på
hele Sjælland og Fyn under stor hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, høj kvalitet og faglighed.
Det er virksomhedens mål at være blandt de absolut førende anlægsgartnervirksomheder inden for pleje af
grønne områder, og opnå en størrelse, hvor de helt store kommunale og statslige udbud kan implementeres i
forretningen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet er stiftet i april 2011, hvorfor indeværende regnskabsår for 2012 er første hele år for selskabet. Selskabets ledelse har i regnskabsåret haft fokus på vækst, og selskabet har i 2012 realiseret en omsætning som
modsvarer den forventede vækst.
Som følge af den kraftige vækst i 2012 er omkostningsniveauet præget af væsentlige omkostninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere og investering i maskiner mv.
Selskabets resultat udviser et overskud på 867 t.kr., mod et underskud i 2011 på 1.416 t.kr. Resultatet overføres
til overført overskud, hvorefter egenkapitalen udgør 4.551 t.kr.
Det er ledelsens forventning, at selskabet også i 2013 vil realisere et højt aktivitetsniveau og et positivt resultat.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg for regnskabsklasse C.
Selskabet er stiftet i april 2011, hvorfor 2012 er selskabets første hele regnskabsår.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller –tab omfatter nettoomsætning med fradrag af produktionsomkostninger og tillæg af
andre driftsindtægter.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering til køber har fundet
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
salgsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres,
således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
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Anvendt regnskabspraksis
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I
produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen.
Under produktionsomkostninger indregnes tillige hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed
regning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg af virksomhedens produkter og ydelser, herunder
reklameomkostninger og rejse- og repræsentationsomkostninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud).
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner

3-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

For aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv
eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Finansielle leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første
indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel
omkostning.
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Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2012
Resultatopgørelse for 2012

Note

2012
kr.

1, 2

7.898.553

1, 2

(316.800)
(6.047.772)
1.533.981

(295)
(1.317)
(1.747)

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat af ordinære aktiviteter før skat

3

6.056
(376.818)
1.163.219

1
(102)
(1.848)

Skat af ordinært resultat

4

(296.249)

Bruttofortjeneste
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Driftsresultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

2011
t.kr.
(135)

432

866.970

(1.416)

866.970
866.970

(1.416)
(1.416)
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Balance pr. 31.12.2012
Balance pr. 31.1 2.2012

2012
kr.

2011
t.kr.

2.625.000

3.325

5

2.625.000

3.325

6

4.185.955
3.803.824
7.989.779

2.456
787
3.243

37.500
37.500

38
38

10.652.279

6.606

Råvarer og hjælpematerialer

104.892

93

Varebeholdninger

104.892

93

9.865.039
535.801
1.230.520
135.428
78.122
280.082

1.560
20
442
432
50
0

12.124.992

2.504

1.110

1.751

Omsætningsaktiver

12.230.994

4.348

Aktiver

22.883.273

10.954

Note
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

7
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Balance pr. 31.12.2012
2012
kr.

2011
t.kr.

2.550.000
2.000.851

2.550
1.134

Egenkapital

4.550.851

3.684

Bankgæld
Finansielle leasingforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Langfristede gældsforpligtelser

1.023.994
4.008.953
2.449.950
7.482.897

1.414
0
3.150
4.564

1.902.852
837.483
0
3.771.371
4.337.819
10.849.525

686
0
232
333
1.455
2.706

Gældsforpligtelser

18.332.422

7.270

Passiver

22.883.273

10.954

Note
Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Igangværende arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ejerforhold

8

9
9

10

11
12
13
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Egenkapitalopgørelse for 2012
Egenkapitalo pgørelse for 2012

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo
Årets resultat

2.550.000
0

1.133.881
866.970

3.683.881
866.970

Egenkapital ultimo

2.550.000

2.000.851

4.550.851
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Noter
Noter

2012
kr.

2011
t.kr.

14.641.559
1.724.547
253.432
879.762
17.499.300

2.937
321
45
229
3.532

2012
kr.

2011
t.kr.

1. Personaleomkostninger
Gager og løn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

700.000
1.010.211
30.298
1.740.509

175
167
(3)
339

2012
kr.

2011
t.kr.

153.563
223.255
376.818

39
63
102

2012
kr.

2011
t.kr.

3. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt

4. Skat af ordinært resultat
Ændring af udskudt skat

296.249

(432)

296.249

(432)
Goodwill
kr.

5. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

3.500.000

Kostpris ultimo

3.500.000

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(175.000)
(700.000)
(875.000)
2.625.000
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Noter
Produktionsanlæg og
maskiner
kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
kr.

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Afgange
Kostpris ultimo

2.571.637
3.022.572
(686.762)
4.907.447

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo

(116.547)
(615.380)
10.435
(721.492)

833.715
3.412.313
0
4.246.028
(47.373)
(394.831)
0
(442.204)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4.185.955

3.803.824

Ikke-ejede aktiver

2.172.590

3.119.976

2012
kr.

2011
t.kr.

7. Udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Gældsforpligtelser
Fremførbare skattemæssige underskud

(31.250)
(381.561)
12.047
536.192
135.428

Antal

(81)
(202)
13
702
432

Pålydende
værdi
kr.

Nominel
værdi
kr.

100,00

2.550.000
2.550.000

8. Virksomhedskapital
Aktier

Bevægelser i virksomhedskapitalen
Virksomhedskapital primo
Kapitalforhøjelse
Virksomhedskapital ultimo

25.500
25.500

2012
kr.

2011
kr.

2.550.000
0
2.550.000

1.000.000
1.550.000
2.550.000
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Forfald
inden 12
måneder
2011
t.kr.

Forfald inden
12 måneder
2012
kr.

Forfald efter
12 måneder
2012
kr.

297
0
389

396.000
771.364
735.488

1.023.994
4.008.953
2.449.950

686

1.902.852

7.482.897

9. Langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Finansielle leasingforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

2012
kr.

2011
t.kr.

1.578.406
831.087
1.099.540
828.786

470
583
299
103

4.337.819

1.455

10. Anden gæld
Moms og afgifter
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Andre skyldige omkostninger

11. Eventualforpligtelser

###

Garantistillelser
Selskabet har afgivet de for branchen normale garantier. Stillede arbejdsgarantier udgør i alt 218 t.kr. pr.
31.12.2012.
Sambeskatning
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med SP Holding Ubby ApS som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser
til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

###

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er stillet virksomhedspant med nom. 2.700 t.kr. i driftsinventar- og materiel, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg mv.
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13. Ejerforhold

###

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af virksomhedskapitalens stemmerettigheder
eller pålydende værdi:
Grøn Vækst Holding A/S, Slagelse
SP Holding Ubby ApS, Jerslev Sjælland

