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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for
Horslund Entreprenør ApS.
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. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Generalforsamlingen har besluttet,
at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 1. marts 2013
Direktion
_________________________
Kenneth Horslund Jensen
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Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor
Til ledelsen i Horslund Entreprenør ApS
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med
opstilling af årsrapporten for Horslund Entreprenør ApS for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsrapporten.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med
regnskabsopstilling og yderligere krav i følge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af
årsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Herning, den 01. marts 2013
Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lars Brændgaard
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Horslund Entreprenør ApS
Sundsvej 12
7430 Ikast
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

34 60 55 56
29. juni 2012
Ikast-Brande
1. januar til 31. december

Direktion

Kenneth Horslund Jensen

Revisor

Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Guldborgvej 1
7400 Herning
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Beretning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er entreprenør- og anlægsvirksomhed.
Udviklingen i regnskabsåret
Selskabet er stiftet d. 29. juni 2012 med reglerne omkring skattefri virksomhedsomdannelse med virkning fra d. 1.
januar 2012.
Regnskabsåret blev tilfredsstillende.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2012
DKK

Bruttofortjeneste

760.881

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

-543.930
-105.117

Resultat af primær drift

111.834

Andre finansielle omkostninger

-11.115

Resultat før skat

100.719

Skat af årets resultat

1

-23.347

Årets resultat

77.372

Der foreslås fordelt således:
Overført resultat

77.372
77.372
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Balance pr. 31. december
Aktiver

2012
DKK

Goodwill

104.000

Immaterielle anlægsaktiver

104.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

373.183

Materielle anlægsaktiver

373.183

Anlægsaktiver

477.183

Råvarer og hjælpematerialer

13.000

Varebeholdninger

13.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

315.929
2.741

Tilgodehavender

318.670

Likvide beholdninger

146.433

Omsætningsaktiver

478.103

Aktiver

955.286
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Balance pr. 31. december
Passiver
Note
Anpartskapital
Overført resultat

2012
DKK
80.000
456.953

Egenkapital

2

536.953

Hensættelse til udskudt skat

3

53.031

Hensatte forpligtelser

53.031

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

0
53.032
33.454
278.816

Kortfristede gældsforpligtelser

365.302

Gældsforpligtelser

365.302

Passiver

955.286

Eventualforpligtelser

4
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Noter til årsrapporten
2012
DKK
1

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat

32.075
-8.728
23.347

2

Egenkapital

Anpartskapital

Overført
resultat

Forslag til
udbytte for
regnskabsåret

Egenkapital pr. 1. januar
Årets resultat

80.000
0

379.581
77.372

0
0

459.581
77.372

Egenkapital pr. 31. december

80.000

456.953

0

536.953
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Hensættelse til udskudt skat
Udskudt skat vedrører anlægsaktiver og tilgodehavender.
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Eventualforpligtelser
Operationel leje- og leasingforpligtelser udgør DKK 50.640 årlig i 2 år.
Anvisningsforpligtelsen i forbindelse med leasingkontraktens udløb DKK 60.000

I alt
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Regnskabspraksis
Årsrapporten for Horslund Entreprenør ApS for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Da det er selskabets første regnskabsår er der ikke anført sammenligningstal.
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.
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 afdrag og tillæg/fradrag af den
akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst
over løbetiden.
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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen
som en finansiel post.
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Regnskabspraksis
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført.
Dette anses at være tilfældet når:
 levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
 der foreligger en forpligtende salgsa ale
 salgsprisen er fastlagt, og
 indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til edb, salg, reklame, administration, operationelle
leasingkontrakter mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
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.
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes
forventede brugstid. Brugstid og restværdi udgør:

Goodwill

Brugstid
5 år

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes
forventede brugstid. Brugstid og restværdi udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
5 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

11

Regnskabspraksis
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 hensyn til
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til
pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning
baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
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. 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.
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.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af
årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.
Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og
posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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