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RSM plus
Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for
Vildbjerg Tagdækning 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.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vildbjerg, den 8. februar 2013
Direktion

Jan Lefevre

3

RSM plus
Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejeren i Vildbjerg Tagdækning ApS
Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Vildbjerg Tagdækning ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på
grundlag af gennemgangen.
Den udførte gennemgang
Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om gennemgang af
regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører
vor gennemgang med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en
revision. Vi har ikke udført revision, og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at
konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Holstebro, den 8. februar 2013

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Per Lund Nielsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Vildbjerg Tagdækning ApS
Solbakkevej 93
7480 Vildbjerg
Telefon:
E-mail:

3030 7010
vildbjergtag@live.dk

CVR nr.:
33 50 23 89
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Herning Kommune

Direktion

Jan Lefevre

Revisor

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer
Sletten 45
7500 Holstebro

Pengeinstitut

Ringkjøbing Landbobank
Søndergade 6
7480 Vildbjerg
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Hoved- og nøgletal

Set over en 2-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2012

2011

t.kr.

t.kr.

435

332

Resultat før finansielle poster

89

134

Årets resultat

66

99

Balancesum

334

307

Egenkapital

125

127

1

1

Afkastningsgrad

26,6%

43,6%

Soliditetsgrad

37,4%

41,4%

Forrentning af egenkapital

52,4%

155,9%

Hovedtal
Bruttofortjeneste

Antal medarbejdere
Nøgletal

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er tagdækningsvirksomhed.
Udvikling i året
Udviklingen i regnskabsåret er nogenlunde som forventet, og den betegnes som tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vildbjerg Tagdækning ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Information om ændring og effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret i året for så vidt angår foreslået udbytte for regnskabsåret.
Foreslået udbytte for regnskabsåret er tidligere indregnet som særskilt post under egenkapitalen. Dette er
ændret til i stedet at indregne foreslået udbytte under gældsforpligtelser. Sammenligningstallene er rettet i
overensstemmelse hermed. Effekten af ændringen er, at egenkapitalen i regnskabsåret er reduceret med
kr. 68.198 sammenlignet med hidtidige praksis. Sidste års egenkapital er reduceret med kr. 96.600.
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
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug 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.
Endvidere indregnes igangværende arbejder for fremmed regning 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.
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Anvendt regnskabspraksis

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 salg, reklame, administration, autodrift, tab på debitorer m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af 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.
Selskabet er sambeskattet med tilknyttet dansk virksomhed. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem
de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
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.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

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. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde.
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.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt 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.
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
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Resultat før finansielle poster x 100 / Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

Note

2012

2011

kr.

kr.

435.278

332.355

-331.554

-186.480

Resultat før af- og nedskrivninger

103.724

145.875

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

-14.520

-12.372

89.204

133.503

72

84

-51

-1.400

89.225

132.187

-23.232

-33.382

Årets resultat

65.993

98.805

Foreslået udbytte

68.198

96.600

Overført resultat

-2.205

2.205

65.993

98.805

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2
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Balance pr. 31. december 2012

Note

2012

2011

kr.

kr.

17.108

31.628

17.108

31.628

0

20.000

0

20.000

17.108

51.628

71.230

34.050

71.230

34.050

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

47.554

26.072

Igangværende arbejder for fremmed regning

66.711

18.780

1.911

343

116.176

45.195

Likvide beholdninger

129.463

176.382

Omsætningsaktiver i alt

316.869

255.627

AKTIVER I ALT

333.977

307.255

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele

Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer

Tilgodehavender

Udskudt skatteaktiv
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Balance pr. 31. december 2012

Note

2012

2011

kr.

kr.

Selskabskapital

125.000

125.000

Overført resultat

0

2.205

125.000

127.205

20.333

2.342

8.725

0

Selskabsskat

24.800

8.725

Anden gæld

86.921

72.383

Foreslået udbytte for regnskabsåret

68.198

96.600

208.977

180.050

Gældsforpligtelser i alt

208.977

180.050

PASSIVER I ALT

333.977

307.255

PASSIVER
EGENKAPITAL

4

Egenkapital i alt
GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Eventualposter m.v.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6
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Noter til årsregnskabet

1

2012

2011

kr.

kr.

313.920

174.370

15.020

10.420

2.614

1.690

331.554

186.480

1

1

Årets aktuelle skat

24.800

33.725

Årets udskudte skat

-1.568

-343

23.232

33.382

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

3

Skat af årets resultat

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2012

44.000

Kostpris 31. december 2012

44.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2012

12.372

Årets afskrivninger

14.520
26.892

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012

17.108
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Noter til årsregnskabet

4

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2012
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2012

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

125.000

2.205

127.205

0

-2.205

-2.205

125.000

0

125.000

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5

Eventualposter m.v.
Ingen.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

