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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne
begrebsramme.
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni
2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Odense, den 14/11/2012
Direktion

Preben Lund Clausen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaveren i FYNS FLYTTEFORRETNING ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for FYNS FLYTTEFORRETNING ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30.
juni 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 5 i regnskabet, hvoraf fremgår,
at selskabet i tidligere regnskabsår har haft tab, og at selskabets forpligtelser pr. 30. juni 2012 overstiger
selskabet aktiver med kr. 447.419. Disse forhold sammen med de i note 5 øvrige nævnte forhold indikerer,
at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte
driften.

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.
Odense, 14/11/2012

Finn Høffner
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
Høffner Revision A/S, Offentligt godkendte revisorer
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i at drive flytteforretning samt opmagasinering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende. Bruttoresultatet er steget med tkr. 716 i forhold til regnskabsåret
2010/11, svarende til en stigning på 73,2 %. Årets resultat før skat er steget med tkr. 495 og udgør i 2011/12
tkr. 332.
Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabet har tabt
mere end halvdelen af sin selskabskapital og har redegjort for selskabets økonomiske stilling overfor
kapitalejeren. Der forventes også i 2012/13 positivt resultat. Vi henviser til note 5.
Der forventes samme aktivitetsniveau i 2012/13 på det primære forretningsgrundlag.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker
årsrapportens udsagn.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
selskaber i regnskabsklasse B.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:
Finansielle leasingaktiver indregnedes tidligere under materielle anlægsaktiver – når visse kriterier er
opfyldt - og dertil hørende forpligtelse indregnes under gældsforpligtelser. Disse aktiver bliver nu alene
noteoplyst. Ændringen indebærer en negativ påvirkning af henholdsvis ordinært resultat før skat på tkr. 11
og årets resultat på tkr. 8. Egenkapitalen pr. 30. juni 2012 reduceres med tkr. 70. Der har ikke tidligere været
indregnet udskudt skatteaktiv. Værdien af udskudt skatteaktiv indregnes nu. Beløbet udgør tkr. 89, med
hvilket beløb egenkapital og udskudt skatteaktiv er forøget.
Øvrige personaleomkostninger indregnedes tidligere under posten, men indregnes nu under posten andre
eksterne omkostninger. Sammenligningstal er tilrettet. Ændringen påvirker hverken egenkapitalen eller årets
resultat.
Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Den akkumulerede effekt primo af praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen primo, jf. note
5.
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.
Usikkerhed om fortsat drift
Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift idet selskabet har tabt mere end halvdelen af sin
selskabskapital. Det bedømmes, at selskabet ikke vil få problemer med at opnå den fornødne finansiering og
årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om selskabets fortsatte drift.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.
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Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten - bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at
produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser
under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor
udbyttet deklareres.
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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
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-6 år

Restværdi
0

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte
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, f.eks. 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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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 gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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 mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

1.694.695

978.129

-1.285.777
-10.378

-1.054.798
-18.491

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

398.540

-95.160

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

-66.292

-68.090

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

332.248

-163.250

-87.264

39.553

244.984

-123.697

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

244.984

-123.697

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

244.984

-123.697

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 30. juni 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2011/12
kr.
20.754

2010/11
kr.
31.129

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

20.754

31.129

Andre tilgodehavender .............................................................................

40.500

40.500

Finansielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

40.500

40.500

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

61.254

71.629

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

588.180
0
148.883
12.100
0

55.174
71.000
236.147
21.500
30.945

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

749.163

414.766

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

25

370

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

749.188

415.136

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

810.442

486.765
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
125.000
-572.419

2010/11
kr.
125.000
-817.403

3

-447.419

-692.403

52.153

107.153

52.153

107.153

Gæld til banker .........................................................................................
Modtagne forudbetalinger fra kunder ......................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Anden gæld ..............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

504.349
0
233.926
336.763
130.670

442.511
12.438
108.376
333.664
175.026

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

1.205.708

1.072.015

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

1.257.861

1.179.168

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

810.442

486.765

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2011/12
kr.

2010/11

1.114.891
86.152
84.734
1.285.777

885
98
73
1.056

2011/12
kr.

2010/11

66.571
20.693
87.264

0
-39
-39

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

t.kr.

3. Egenkapital i alt

Virksomhedskapital
kr.
125.000
0
0
125.000

Saldo primo
Korrektion til primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
-836.023
18.620
244.984
-572.419

Ialt
kr.
-711.023
18.620
244.984
-447.419

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt
Gæld i alt ultimo
kr.
107.153
-55.000
52.153

Gældsbrev
Overført til kortfristet gæld
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5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Det er ledelsens ansvar at indkalde
til generalforsamling senest 6 måneder efter, at tabet er konstateret og her redegøre for den
økonomiske stilling og om fornødent stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes,
herunder selskabets opløsning.
Selskabets fortsatte drift er betinget af, at de fornødne kreditfaciliteter stilles til rådighed,
hvilket er ledelsens opfattelse, at de gør
Årsregnskabet er herfor udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.
Der er foretaget en korrektion til egenkapitalen primo. Det skyldes manglende indregning af
udskudt skatteaktiv pr. 30. juni 2011. Beløbet udgør kr. 89.115, hvorefter egenkapital pr. 30. juni
2011 udgør kr. -692.403.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Leasingforpligtelse 18 mdr. á 7.540.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Garantistillelse over for færdselsstyrelsen kr. 150.000.
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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 14. nov 2012.
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