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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

TULSTRUP EJENDOMSSERVICE OG VINDUESPOLERING ApS
Bolandsvej 40
3320 Skævinge
CVR-nr:
Regnskabsår:

Revisor
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RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning for Tulstrup Vinduespolering ApS
Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt
af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2010 til 31. december 2010.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 27 / 05 2011
Direktion:
Per Belling
Skævnige, den 27/05/2011
Direktion

Per Belling

CVR-nr. 20262974

Side 5 af 13

Den uafhængige revisors påtegning
Indledning
Til anpartshaverne i Tulstrup Vinduespolering ApS.
Vi har revideret årsrregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. januar til
31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter, samt ledelsesberetning. Årsregnskabet og ledelsesberetningen
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag
af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af
en ledelsesberetning, der indeholde en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af
den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelseserklæringen.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, 26/05/2011

Palle Mørch
Statsautorisered revisor
Revisionsfirmaet Edelbo & Lund Larsen
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Tulstrup Vinduespolering ApS, service- og handelsvirksomhed.
Årets drift
Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på kr. 48.356.
Resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder,
som væsentlig vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis
"Årsregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for perioden 1. januar 2010 til
31. december 2010, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse B."

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
GENERELT
Skat af årets resultat, såvel skat af årets skattepligtige indkomst som eventuelle udskudte
skatter indgår i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering af
ydelser har fundet sted, dvs. i
takt med årets produktion.
BALANCEN
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af lineære afskrivning efter individuel bedømmelse
af levetiden.

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med
nedskrivning efter individuel vurdering
af risiko for tab.
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Resultatopgørelse 1. jan 2010 - 31. dec 2010
Note
Nettoomsætning ..................................................................................................
Eksterne omkostninger ........................................................................................

2010
kr.
1.006.743
-212.267

Bruttoresultat ....................................................................................................

794.476

Personaleomkostninger .......................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ...................

1

-695.404
-12.583

Resultat af ordinær primær drift ....................................................................

86.489

Andre finansielle indtægter .................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger .........................................................................

171
-96

Ordinært resultat før skat ................................................................................

86.564

Skat af årets resultat ............................................................................................

-38.208

Årets resultat .....................................................................................................

48.356

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ................................................
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ....................................
Overført resultat ..................................................................................................

0
0
48.356

I alt ......................................................................................................................

48.356
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Balance 31. december
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................................

2010
kr.
15.000

Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................................

15.000

Anlægsaktiver i alt .............................................................................................

15.000

Råvarer og hjælpematerialer ................................................................................

20.000

Varebeholdninger i alt .......................................................................................

20.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ........................................................
Tilgodehavende skat .............................................................................................
Andre tilgodehavender .........................................................................................

243.966
8.031
39.298

Tilgodehavender i alt .........................................................................................

291.295

Likvide beholdninger ...........................................................................................

182.318

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................................

493.613

AKTIVER I ALT ...............................................................................................

508.613
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Balance 31. december
Passiver
Note

2010
kr.
200.000
181.448

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ............................
Overført resultat ......................................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................................

2

381.448

Leverandører af varer og tjenesteydelser ...............................................................
Anden gæld .............................................................................................................

25.307
101.858

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................................

127.165

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................................

127.165

PASSIVER I ALT .................................................................................................

508.613
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Dagpengerefusioner
I ALT

2010
kr.

2009

670530
34454
17492
-27072
695404

669710
25683
8215
-47344
656264

t.kr.

2. Egenkapital i alt

Anpartskapital

200000

Forslag til årets
Ultimo
resultatdeispinering
kr.
kr.
0
0
200000

Overført
Saldi

133092
333092

0
0

Primo

Udbytte

kr.

kr.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 29. maj 2011.
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