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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Revisor
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Bach & Poulsens eftf. Murerfirma, Benny
Nielsen ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Grenaa, den 24/05/2013
Direktion

Benny Møller Nielsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i BACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for BACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS
for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, 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 handlinger 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 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 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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Konklusion
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 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Grenaa, 24/05/2013

Gunnar Thybo Johansen
registreret revisor
Gunnar Thybo Johansen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Bach & Poulsen eftf. Murerfirma Benny Nielsen ApS er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringeraf
finansielle aktiver og forpligtelser.
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af ydelser, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnsskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, smt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordninen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg og maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Tekniske anlæg og maskiner:

5 år

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Tekniske anlæg og maskiner
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 efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for igangværende arbejder optages til kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat 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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig 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. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
25%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen melllem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

402.784

468.403

-541.170
0

-510.185
0

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

-138.386

52.218

Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

-336

-1.420

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

-138.722

61.944

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................

-138.722

61.944

13.086

0

-125.636

61.944

Overført resultat .......................................................................................

-125.636

61.944

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

-125.636

61.944

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Produktionsanlæg og maskiner ...............................................................

2012
kr.
0

2011
kr.
0

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

0

0

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

0

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

10.300

0

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

10.300

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Udskudte skatteaktiver ............................................................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

144.950
57.500
46.696
0

294.054
46.200
33.610
15.520

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

249.146

389.384

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

70.524

65.152

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

329.970

454.536

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

329.970

454.536
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
2.091

2011
kr.
125.000
127.726

3

127.091

252.726

Hensættelse til udskudt skat .......................................................................

0

0

Hensatte forpligtelser i alt ........................................................................

0

0

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

134.895
67.984

64.098
137.711

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

202.879

201.810

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

202.879

201.810

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

329.970

454.536

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2012
kr.

2011

479.949
0
61.220
541.169

427.305
0
82.880
510.185

2012
kr.

2011

0
13.086
0
13.086

0
0
0
0

kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

kr.

3. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
125.000
0
0
125.000

Overført
resultat
kr.
127.726
0
-125.635
2.091
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Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0
0

Ialt
kr.
252.726
0
-125.635
127.091

