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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

REVISIONSFIRMAET TORBEN JENSEN STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Havnepladsen 3A
7100 Vejle
Telefonnummer:

70201305

CVR-nr:
Regnskabsår:

27521975
01/07/2011 - 30/06/2012

Bankforbindelse

Danske Bank

Revisor

Kresten Kusk Hyldahl
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2011/2012 for Revisionsfirmaet Torben Jensen,
statsautoriseret revisionsanpartsselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 08/11/2012
Direktion

Torben Jensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i REVISIONSFIRMAET TORBEN JENSEN STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for REVISIONSFIRMAET TORBEN JENSEN, STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

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.
Nibe, 08/11/2012

Kresten Hyldahl
statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Kresten Hyldahl
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Revision og regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning m.v. for selvstændige erhvervsdrivende og
aktieselskaber/anpartsselskaber, samt selvejende institutioner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet for regnskabsåret er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets økonomiske stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Revisionsfirmaet Torben Jensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab for perioden 1.
juli 2011 til 30. juni 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
B-virksomheder.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes efter produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets
udførte arbejde baseret på registreret timeforbrug og afholdte udlæg. Selskabets omsætning ønskes ikke
oplyst begrundet i konkurrencemæssige forhold.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
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 og immaterielle aktiver
Andre anlæg m.v. samt indretning af lejede lokaler 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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
Indretning af lejede lokaler 10 år
Goodwill 10 år
Den økonomiske levetid for goodwill er sat til 10 år, da man på erhvervelsestidspunktet forventede en
indtjeningsmæssig virkning svarende hertil.
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed 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.
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Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder værdiansættes til forventede nettosalgspriser.
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.
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. For indeværende år er anvendt en
skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi.
Gæld i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, værdiansættes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Udbytte for regnskabsåret er afsat som skyldigt beløb under kortfristet gæld.

CVR-nr. 27521975

Side 10 af 14

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

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

3.599.129

3.972.541

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

-3.329.549
-134.149

-3.294.386
-136.503

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

135.431

541.652

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

141.565
-81.659

93.245
-154.152

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

195.337

480.745

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

195.337

480.745

-60.000

-113.556

135.337

367.189

Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser ...........................
Overført resultat ....................................................................................

100.000
35.337

330.000
37.189

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

135.337

367.189

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Goodwill ...............................................................................................

2011/12
kr.
116.000

2010/11
kr.
174.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt ........................................................

116.000

174.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

317.553

378.881

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

317.553

378.881

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

37.300

37.300

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

37.300

37.300

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

470.853

590.181

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

1.010.257
1.342.000
63.200
0

1.400.582
900.000
53.500
4.800

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

2.415.457

2.358.882

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

154.068

575.009

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

2.569.525

2.933.891

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

3.040.378

3.524.072
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
200.000
160.362

2010/11
kr.
200.000
125.026

2

360.362

325.026

Gæld til banker .........................................................................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................

809.844
69.700

939.153
138.700

Langfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

879.544

1.077.853

Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

138.700
1.561.772
100.000

96.800
1.694.393
330.000

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

1.800.472

2.121.193

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

2.680.016

3.199.046

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

3.040.378

3.524.072

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat
2011/12
kr.

2010/11

69.700
-9.700
60.000

139
-26
113

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

t.kr.

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
200.000
0
200.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
125.025
35.337
160.362

3. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen
Selskabet har leasingforpligtelser på 25.000 kr. pr. år. Der resterer 4 1/2 år af løbetiden.
Selskabet har huslejeforpligtelser for kr. 181.000 pr. år med udløb d. 1/3 2020.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet bankgaranti for husleje på kr. 49.219.
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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 29. nov 2012.
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