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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

CARVERS GULVSERVICE ApS
Tvedvangen 289
2730 Herlev
CVR-nr:
Regnskabsår:

Bankforbindelse

21798843
01/01/2012 - 31/12/2012

Danske Bank
Herlev Torv 17
2730 Herlev
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Carver's Gulvservice ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Jeg anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for at være opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Herlev, den 03/06/2013
Direktion

Frank Niel Leonard Carver
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Vi fravælger forsat revision og opfylder betingelserne.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt
for at opnå årets indtjening.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til avancer, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
....

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
I bruttofortjenesten er sammendraget regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre, omkostninger til
råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser
vedrørende selskabsskat.
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
CVR-nr. 21798843

Side 6 af 11
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumelerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter afnskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspinkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdi herefter.
Brugstid
Andre anlæg, driftsmidler og inventar....................................................... 5år

Restværdi
0%

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Udbytte
Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbyttet
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat
på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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
ændrin-ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25
%.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
....
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning ........................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2012
kr.
514.864
-169.205

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

345.659

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

1

-274.773
-1.000

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

69.886

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

10.918
-4.824

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

75.980

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

75.980

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

2

-20.700
55.280

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....................................................

55.280

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

55.280

CVR-nr. 21798843

Side 8 af 11

Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
59.000

3

59.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt .................................................................................
Anlægsaktiver i alt ..................................................................................................

59.000

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

71.726
34.255

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

105.981

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

173.862

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

279.843

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

338.843
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
180.000
14.467
55.280

4

249.747

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................................
Overført resultat ..........................................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................................
Hensættelse til udskudt skat ........................................................................................

1.000

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

1.000

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

7.421
4.700
75.975

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

88.096

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

88.096

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

338.843
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Noter
1. Personaleomkostninger
2012
kr.

kr.

268937
xxx.xxx
5836
274773

274010
xxxxx
5833
279843

2012
kr.

kr.

16700
4000
xxx.xxx
20700

33100
2000
xxxxx
35100

Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.

Andre
Anlæg mv.
kr.

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

-

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
60000
-xxx.xxx
60000

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

-xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx

-xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx

-xxx.xxx
-1000
xxx.xxx
-1000

xxx.xxx

xxx.xxx

59000
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4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
180000
xxx.xxx

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
14467

kr.
96600

kr.
291067

0

xxx.xxx

xxx.xxx

-96600

xxx.xxx

0
180000

xxx.xxx
xxx.xxx

0
14467

55280
55280

xxx.xxx
249747
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