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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

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

Revisor

20262974
01/01/2011 - 31/12/2011

RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
CVR-nr:
30892755
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning for Tulstrup Vinduespolering ApS
Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.
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 2011 samt
af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 til 31. december 2011.
Med henvisning til årsregnskabslovens § 135 stk. 1 erklærer ledelsen hermed:
- at selskabets balancesum for de to sidste regnskabsår er under 4 mio. kr.
- at selskabets nettoomsætning for de to sidste år er under 8 mio. kr.
- at selskabet i de to sidste regnskabsår har haft under 12 heltidsbeskæftigede.
Ledelsens henstiller til generalforsamlingen at revision af selskabets årsrapport fravælges for de
kommende år med henvisning til at betingelserne nævnt i årsregnskabslovens § 135 stk. 1 er
opfyldt.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skævinge, den 28/05/2012
Direktion

Per Belling
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæring
Påtegning på årsregnskabet
Til anpartshaverne i Tulstrup Vinduespolering ApS.
Vi har revideret årsrregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. januar til
31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse 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 vor revision 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens 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 virksomhedens 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.

Forbehold
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 2011, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november til 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, 24/05/2012

Palle Mørch
Statsautoriseret revisor
Refisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
"Årsregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for perioden 1. januar 2011 til
31. december 2011, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse B."
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
Skat af årets resultat, såvel skat af årets skattepligtige indkomst som eventuelle udskudte
skatter indgår i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering af ydelser har fundet sted, dvs. i
takt med årets produktion.

Balance
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.
Periodiseringsposter indregnet som aktiver består af afholdte udgifter vedrørende næste år.
Periodiseringsposter indregnet som gæld består af periodiserede indtægter vedrørende næste år.
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Resultatopgørelse 1. jan 2011 - 31. dec 2011
Note
Nettoomsætning ........................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2011
kr.
964.411
-186.908

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

777.503

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

-700.377
-12.583

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

64.543

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

278
-164

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

64.657

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

-16.624

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

48.033

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ........................................................................................................

48.033

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

48.033
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Balance 31. december
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....................................................................

2011
kr.
2.417

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

2.417

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

2.417

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

20.000

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

20.000

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

250.088
29.189

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

279.277

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

229.030

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

528.307

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

530.724
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Balance 31. december
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................................
Overført resultat ..........................................................................................................

2011
kr.
200.000
229.481

Egenkapital i alt ........................................................................................................

429.481

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

15.120
86.123

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................................................................

101.243

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

101.243

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

530.724
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Noter
1. Oplysning om eventualforpligtelser
Ingen

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen

3. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Per Belling, Bolandsvej 40, 3320 Skævinge

Nærtstående parter
Ingen

Koncernforhold
Selskabet indgår ikke i koncernforhold.
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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 28. maj 2012.
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