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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2011 for Blaaholm A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg N., den 6. februar 2012
Direktion

Torben Blaaholm

Bestyrelse

Lars Lillelund Bisgaard
Formand

Gerhard Dalkjær Johansen

Torben Blaaholm

Kai B. Olsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Blaaholm A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Blaaholm A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, 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 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 selskabets 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
selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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 2011 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.

Varde, den 6. februar 2012

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Alexander Rasmussen
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Blaaholm A/S
Limfjordsvej 13
6715 Esbjerg N.

Bestyrelse

CVR-nr.:

29 13 97 33

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Lars Lillelund Bisgaard
Gerhard Dalkjær Johansen
Torben Blaaholm
Kai B. Olsen

Direktion

Torben Blaaholm

Revision

Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Markedspladsen 25
6800 Varde

Bankforbindelse

Vestjysk Bank
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at lave stålkonstruktioner og anden hermed beslægtet arbejde.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttoresultat udgør 8.700.784 kr. mod 9.359.434 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør 175.632 kr. mod 1.085.167 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Blaaholm A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Som følge af fejl i indregningen af forpligtelser i tidligere år er årsrapporten korrigeret og
sammenligningstal er tilpasset.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Anlæg produceret for fremmed regning til fremstilling af stålkonstruktioner indregnes i takt med, at
produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder
(produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på
entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er
sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og
materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler

5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i
resultatopgørelsen.
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 på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede
tab.
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Anvendt regnskabspraksis

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 en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat 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 er skatten af alle 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 fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, 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.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Udbytte afsættes som gældsforpligtelse.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

1

2011

2010

Bruttofortjeneste

8.700.784

9.359.434

Personaleomkostninger

-7.767.412

-6.963.801

Afskrivninger

-523.362

-657.175

Resultat af primær drift

410.010

1.738.458

Andre finansielle indtægter

2

30.641

15.089

Andre finansielle omkostninger

-207.778

-303.250

Resultat før skat

232.873

1.450.297

-57.241

-365.130

175.632

1.085.167

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret i alt
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Balance

Aktiver
Note

31/12 2011

31/12 2010

Anlægsaktiver
3

Indretning af lejede lokaler

332.756

420.180

3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

767.617

818.472

1.100.373

1.238.652

1.100.373

1.238.652

Råvarer og hjælpematerialer

153.602

61.500

Varebeholdninger i alt

153.602

61.500

4.876.041

6.848.861

0

1.096.000

77.014

537.342

121.361

226.013

41.917

20.644

Tilgodehavender i alt

5.116.333

8.728.860

Likvide beholdninger

3.792

2.498

Omsætningsaktiver i alt

5.273.727

8.792.858

Aktiver i alt

6.374.100

10.031.510

Materielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance

Note

Passiver

31/12 2011

31/12 2010

500.000

125.000

1.402.879

1.602.247

1.902.879

1.727.247

Hensættelser til udskudt skat

106.101

370.385

Hensatte forpligtelser i alt

106.101

370.385

Gæld til pengeinstitutter

416.319

555.481

Langfristede gældsforpligtelser i alt

416.319

555.481

Kortfristet del af langfristet gæld

192.000

192.000

Gæld til pengeinstitutter

574.255

3.288.371

1.339.279

3.322.799

Gæld til tilknyttede virksomheder

750.000

0

Igangværende arbejder for fremmed regning

479.461

0

Anden gæld

613.806

475.227

0

100.000

3.948.801

7.378.397

Gældsforpligtelser i alt

4.365.120

7.933.878

Passiver i alt

6.374.100

10.031.510

Egenkapital
4

Selskabskapital

5

Overført resultat
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
6

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldigt udbytte
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Leje- og leasingkontrakter
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Noter

1.

2011

2010

6.697.048

5.962.269

Pensioner

709.654

754.080

Personaleomkostninger i øvrigt

360.710

247.452

7.767.412

6.963.801

20

16

321.525

-25.650

-264.284

390.780

57.241

365.130

Indretning af
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

500.828

1.729.817

Tilgang

14.990

352.815

Afgang

0

-125.533

515.818

1.957.099

80.648

911.345

102.414

355.732

0

-77.595

Af- og nedskrivninger ultimo

183.062

1.189.482

Regnskabsmæssig værdi ultimo

332.756

767.617

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

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

3.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
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Noter

4.

31/12 2011

31/12 2010

Selskabskapital primo

125.000

125.000

Kapitalforhøjelse, omdannelse til aktieselskab

375.000

0

500.000

125.000

1.777.412

729.580

-175.165

-112.500

1.602.247

617.080

175.632

985.167

-375.000

0

1.402.879

1.602.247

Selskabskapital

Kapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

5.

Overført resultat
Overført resultat primo
Korrektion primo
Korrigeret overført resultat primo
Årets overførte overskud
Overført til selskabskapitalen

6.

Hensættelser til udskudt skat
Hensættelser til udskudt skat primo
Udskudt skat af årets resultat

370.385

17.104

-264.284

390.781

0

-37.500

106.101

370.385

Korrektion primo

7.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankengagement har selskabet udstedt virksomhedspant på i alt kr. 2.000.000,
der giver pant i driftsinventar og -materiel samt goodwill i henhold til tinglysningslovens § 47b
stk. 2 og pant i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og
færdigvarer.

Selskabet har kautioneret for koncerntilknyttede selskabers bankengagement.

Pengeinstitut har stillet arbejdsgarantier på kr. 1.204.350.

8.

Leje- og leasingkontrakter
Årlig leje af bygninger udgør 636.000 kr. og er uopsigelig til 1. januar 2015.
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