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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

EL-INSTALLATIONSFIRMAET ERIK L. ØSTERBYE ApS
Rosenørns Alle 42
1970 Frederiksberg C
Telefonnummer:

35396120

CVR-nr:
Regnskabsår:

25209834
01/07/2010 - 30/06/2011

Danske Bank
Vesterbrogade 10
1620 København V

CVR-nr. 25209834

Side 4 af 12

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2010/11 for El-Installationsfirmaet Erik L. Østerbye ApS
Årsregnskabet er aflagt i overeenstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Årsregnskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.
Frederiksberg, den 22/11/2011
Direktion

Erik Løwe Østerbye
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæring om review
Indledning
Til anpartshaverne i El-Installationsfirmaet Erik-L. Østerbye ApS
Jeg har efter aftale udført review af årsregnskabet for El-Installationsfirmaet Erik L. Østerbye ApS for
regnskabsåret 1. juli 2010 til 30. juni 2011.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af mit review at udtrykke en
konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review
Jeg har udført mit review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard
kræver, at jeg tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og
fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og
giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Jeg har ikke udført revision og afgiver derfor ingen
revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion
Konklusion
Ved det udførte review er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Frederiksberg, 22/11/2011

Jørgen Friis
Statsautoriseret revisor
Jørgen Friis Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet for El-installationsfirmaet Erik L. Østerbye ApS for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Der er ingen ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år.
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, 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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
..
Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen er artsopdelt.
Nettoomsætning:
Indtægter fra salg af varer og håndværkerydelser medtages i det år, hvor levering, normalt fakturadatoen, har
fundet sted.
Periodisering af indtægter og omkostninger:
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og
afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og
tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.
Skat af årets resultat:
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidigt hermed
udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.
Selskabet indgår i aconto skatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen er
lagt til eller fratrukket i posten.
Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives med
lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid..
De forventede brugstider er i det væsentligste:
Inventar og driftsmateriel 5-10 år.
Anlægsaktiver med en anskaffelsessum under grænsen for småanskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer måles til kostpris.
Varer under fremstilling og færdigvarer værdiansættes til kostpris. Denne består af anskaffelsesprisen for
råvarer og hjælpematerialer med tillæg af omkostninger til forarbejdning og andre omkostninger, der direkte
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eller indirekte kan henføres til de enkelte varer.
Igangværende arbejder for fremmed regning værdiansættes til kostpris med indregning af a conto avancer.
Hvis værdiansættelsen af varebeholdningerne overstiger nettorealisationsværdien nedskrives til denne værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab efter vurdering af de enkelte debitorer.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Hensættelser
Udskudt skat hensættes med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

....
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Resultatopgørelse 1. jul 2010 - 30. jun 2011
Note
Nettoomsætning ................................................................................
Vareforbrug .......................................................................................
Andre eksterne omkostninger ............................................................

2010/11
kr.
1.908.505
-319.943
-280.153

2009/10
t.kr.
2.210.258
-501.074
-324.202

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

1.308.409

1.384.982

-1.171.375
-31.494

-1.487.868
-20.444

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

105.540

-123.330

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

1.785
-27.994

2.418
-25.761

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

79.331

-146.673

-20.561

37.238

58.770

-109.435

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

58.770

-109.435

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

58.770

-109.435

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 30. juni
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..............................................

2010/11
kr.
125.861

2009/10
t.kr.
175.355

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

125.861

175.355

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

125.861

175.355

Råvarer og hjælpematerialer ................................................................
Fremstillede varer og handelsvarer ......................................................

264.214
244.774

206.185
225.097

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

508.988

431.282

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

168.107
28.000
19.634
30.900

228.023
17.000
54.638
22.078

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

246.641

321.739

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

755.629

753.021

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

881.490

928.376
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2010/11
kr.
125.000
12.500
141.298

2009/10
t.kr.
125.000
12.500
82.528

3

278.798

220.028

Gæld til banker ........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

253.199
87.131
215.874
46.488

275.258
53.624
160.894
218.572

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

602.692

708.348

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

602.692

708.348

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

881.490

928.376

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Gennemsnitlige antal medarbejdere

2010/11
kr.

2009/10

1.121.851
0
49.524
1.171.375
4.0

1.401.980
0
85.888
1.487.868
3.5

2010/11
kr.

2009/10

0
20.821
-260
20.561

0
-37.238
0
-37.238

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

t.kr.

3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
0
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
82.528

kr.
0

kr.
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

58.770
141.298

0
0

0
0
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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 30. nov 2011.
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