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SELSKABSOPLYSNINGER 
 

 
SELSKABSNAVN: ”Beplantningsselskabet Staushede” 
 Aktieselskab  
 c/o Erik Platz 
 Gesten Kærvej 16  
 6621 Gesten 
 Hjemstedskommune: Vejen 
 CVR-nr. 11133215 
  
 
BESTYRELSE: Jørgen Pedersen 
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 6600  Vejen 
 
 Hans Skov 
 Kirkebjergvej 2 
 Søvind 
 8700 Horsens 
 
 Erik Røj Jørgensen 
 Hvedemarken 52 
 6230 Rødekro 
  
 Poul Christensen 
 Sortebjergvej 2 
 Dollerup 
 6640 Lunderskov  
 
 Keld H. Madsen 
 Rølkjær 30 
 6600 Vejen 
  
  
DIREKTION: Erik Platz 
 Gesten Kærvej 16 
 6621 Gesten 
 
 
REVISOR: Brørup Revisionskontor  
 Registreret revisionsanpartsselskab 
 Bryggerstræde 20 
 6650  Brørup 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011 inkl. ledelsesberetningen for 
”Beplantningsselskabet Staushede” Aktieselskab. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter ledelsens 
opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resul-
tat. 
 
Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 

 
 
 
 

DIREKTION: 
 

Gesten den 20. marts 2012  
 

__________________________ 
Erik Platz 

 
 
 

BESTYRELSE: 
 
 
 
 
     _______________________        _______________________         _______________________ 
     Jørgen Pedersen                            Hans Skov                                      Keld H. Madsen   
     formand      
 
 
 
     ____________________          ____________________                                                            
     Erik Røj Jørgensen                   Poul Christensen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 
TIL AKTIONÆRERNE I ”BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE” AKTIESELSKAB 
 
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 
 
Vi har revideret årsregnskabet for ”Beplantningsselskabet Staushede” Aktieselskab for perioden 1. 
januar – 31. december 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og no-
ter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAB 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering 
og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyld- 
es besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud- 
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har ud-
ført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinforma-
tion. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er  
anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes be-
svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik 
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for-
mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledel-
sen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
KONKLUSION 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
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UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gen-
nemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemfør-
te revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.  
 
 
Brørup, den 16. marts 2012 
 
BRØRUP REVISIONSKONTOR  
Registreret revisionsanpartsselskab 
 
  Gunnar Jensen                                                                                 
 registreret revisor                                                                                 
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LEDELSESBERETNING 
 
 

AKTIVITETER 
 
Selskabets hovedaktivitet er skovbrug. 
 
UDVIKLINGEN I REGNSKABSÅRET 
 
Selskabets drift har givet overskud på kr. 76.613. 
 
Der har i regnskabsåret ikke været beskæftiget forstligt personale. 
 
BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING 
 
Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt 
forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling. 
 
DEN FORVENTEDE UDVIKLING 
 
Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat. 
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 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
REGNSKABSGRUNDLAG 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse B. 
 
OMSÆTNING 
Der er anvendt faktureringskriteriet som indtægtsgrundlag. Nettoomsætning indregnes eksklusiv 
moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.  
 
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå net-
toomsætningen.  
 
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af 
selskabet.  
 
FINANSIELLE POSTER 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevin-
ster og –tab vedrørende værdipapirer.  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og ned-
skrivninger.  
 
VÆRDIPAPIRER 
Beholdning af værdipapirer er optaget til balancedagens børskurs. Unoterede aktier og anparter 
værdiansættes dog til anskaffelsessum. 
 
VAREBEHOLDNINGER 
Varebeholdninger er optaget til seneste kostpris. 
 
TILGODEHAVENDER 
Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. 
 
GÆLD 
Gæld er optaget til nominel værdi. 
 
SKATTER 
Der afsættes skat af årets skattepligtige indkomst. Endvidere afsættes udskudt skat, der opstår ved 
tidsbestemte afvigelser som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultat i resultatopgørel-
sen og den skattepligtige indkomst i samme periode. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 
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BALANCE PR.  31. DECEMBER 2011 

AKTIVER 
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BALANCE PR.  31. DECEMBER 2011 
  

PASSIVER 
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NOTER 
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NOTER 
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NOTER 
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NOTER 
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PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTIGELSER 

 
 
Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser udover de forpligtelser der følger af sædvanlig 
drift. 


