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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Revisor

B.N. TAGSERVICE ApS
Peder Hjorts Vej 19
2500 Valby
Telefonnummer:
Fax:

36416669
36410057

CVR-nr:
Regnskabsår:

26145287
01/01/2012 - 31/12/2012

HANS BEIER - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Brønshøjvej 16
2700 Brønshøj
CVR-nr:
32454828
P-enhed:
1001690392
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Ledelsespåtegning
Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.januar - 31.december 2012.
Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vor 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 201231. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 30/06/2013
Direktion

Remy Rudy Sambleben

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres
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Revisors erklæring om regnskabsmæssig
assistance
Den uafhængige revisors erklæring om assistance
Til direktion i B. N. Tagservice ApS

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet
assistance med opstilling af årsregnskabet for B. N. Tagservice ApS for regnskabsåret 2012. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance
med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført
gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

København, 30/06/2013

Claus Christensen
Registreret Revisor
HANS BEIER - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr. 26145287

Side 6 af 10

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
RESULTATOPGØRELSE
Bruttoomsætning
Selskabets størrelse tillader sammentrækning af driftsposter til bruttoavance som første post på
resultatopgørelsen, denne opstillingsmåde anvendes.
Tilsvarende anvendes de øvrige undtagelsesbestemmelser for små selkaber.
Nettoomsætningen ved salg af tagdækningsarbejde indregnes i bruttoresultatet, 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.
Andre driftsindtægter og -omkostninger der indregnes i bruttoresultatet, indeholder regnskabsposter af
sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger der indregnes i bruttoresultatet, omfatter omkostninger til distribution, salg,
reklame, administration, lokaler, operationelle leasingydelser, tab på debitorer m.v.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skatteaktiv afsættes ikke, da det ikke forventes at kunne udnyttes inden for de nærmeste år.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
Driftsmidler og inventar med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes
som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

843.387

857.878

-855.147
-29.134

-777.706
-39.934

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

-40.894

40.238

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

0
-12.685

234
-3.550

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

-53.579

36.922

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

-53.579

36.922

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

0

0

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

-53.579

36.922

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

-53.579

36.922

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

-53.579

36.922

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2012
kr.
20.000

2011
kr.
24.234

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

20.000

24.234

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

20.000

24.234

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

10.625
106.750
58.918

187.875
0
23.754

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

176.293

211.629

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

150.671

263.295

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

326.964

474.924

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

346.964

499.158
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
438.985
-270.990

2011
kr.
438.985
-217.411

2

167.995

221.574

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

110.002
68.967

158.934
118.650

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

178.969

277.584

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

178.969

277.584

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

346.964

499.158

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

723.936
77.836
53.375
855.147

709.628
40.525
27.553
777.706

kr.

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
438.985

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

438.985

Overført
resultat
kr.
-217.411
-53.579
-270.990

Ialt
kr.
221.574
-53.579
167.995

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitet er tagentrepriser og beslægtede arbejder. Selskabet har tabt mere end
halvdelen af egenkapitalen.

4. Oplysning om eventualaktiver
Der afsættes ikke skatteaktiv

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Der er givet sædvanlig byggegaranti på udførte arbejder. Der er ingen andre eventualforpligtelser.
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