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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012/13 for Revisionsfirmaet Torben Jensen
Godkendt revisionsanpartsselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 8. november 2013.

Direktion

Torben Jensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Revisionsfirmaet Torben Jensen Godkendt revisionsanpartsselskab

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Revisionsfirmaet Torben Jensen Godkendt revisionsanpartsselskab for
regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, 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 revisionshandlinger 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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, den 8. november 2013
Revisionsfirmaet Kresten Hyldahl

Kresten Hyldahl
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Revisionsfirmaet Torben Jensen Godkendt revisionsanpartsselskab
Havnepladsen 3 A
7100 Vejle
Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:

70201305
vejle@torbenjensen.dk
www.torbenjensen.dk

CVR-nr.:
Regnskabsår:

27521975
1. juli - 30. juni

Direktion

Torben Jensen

Revisor

Revisionsfirmaet Kresten Hyldahl
Statsautoriseret revisor
Torvet 4
9240 Nibe

Pengeinstitut

Danske Bank, Vejle
Middelfart Sparekasse, Hedensted
Jyske Bank, Vejle
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter omfatter revision og regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning med videre for
selvstændige erhvervsdrivende og aktie-/anpartsselskaber, samt selvejende institutioner.
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af
virksomhedens forhold.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Revisionsfirmaet Torben Jensen for 2012/13
regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

er aflagt efter årsregnskabslovens

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
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.
RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre
eksterne omkostninger.
Finansielle indtægter
Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under
acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs
og balancedagens kurs.
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen
samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 25.
Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet TJ Holding, Vejle ApS er
administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i
balancen som ”selskabsskat”.
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Anvendt regnskabspraksis
BALANCEN
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter
afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget
Brugstid
10 år
5 år
10 år
3-10 år

Goodwill
Software
Indretning lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar

Restværdi
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne ”Andre
driftsindtægter” og ”Andre driftsomkostninger”.
Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten ”Andre eksterne
omkostninger”.
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over
den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor
denne er lavere. Brugstiden vurderes til 5 år, og der afskrives lineært over perioden.
Indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
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 brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmidler og inventar

10 år
3-10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg
indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse
af forventede tab.
Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til forventede nettosalgspriser.
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på balancedagen.
Øvrig gæld
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis
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 alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, 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 de 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
nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2012/13

2011/12

kr.

tkr.

4.350.747

3.696

-3.969.541

-3.407

-145.273

-134

Ordinært resultat før finansielle poster

235.933

155

Andre finansielle indtægter

114.479

142

Andre finansielle omkostninger

-56.888

-101

Resultat før skat

293.524

195

-73.000

-60

220.524

135

Overført fra tidligere år

160.363

125

Årets resultat

220.524

135

Til disposition

380.887

260

Udbytte for regnskabsåret

170.000

100

Overført til næste år

210.887

160

Disponeret i alt

380.887

260

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver

Skat af årets resultat

1

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni
Note

2012/13

2011/12

kr.

tkr.

58.000

116

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

108.000

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

166.000

116

205.085

214

84.837

103

289.922

318

Deposita

37.300

37

Finansielle anlægsaktiver i alt

37.300

37

493.222

471

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

853.648

1.010

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.036.000

1.342

240.070

0

55.900

63

Tilgodehavender i alt

2.185.619

2.415

Likvide beholdninger

423.147

154

Omsætningsaktiver i alt

2.608.766

2.570

Aktiver i alt

3.101.988

3.040

Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
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Balance 30. juni
Note

2012/13

2011/12

kr.

tkr.

Selskabskapital

200.000

200

Overført resultat

210.887

160

410.887

360

691.777

810

65.700

70

757.477

880

Leverandører af varer og tjenesteydelser

10.000

0

Selskabsskat

69.700

139

1.683.324

1.558

600

4

170.000

100

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.933.624

1.800

Gældsforpligtelser i alt

2.691.101

2.680

Passiver i alt

3.101.988

3.040

Passiver
Egenkapital

2

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter i øvrigt
Selskabsskat
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Udbytte for regnskabsåret

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3

Kontraktlige forpligtelser

4

Ejerforhold

5
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Noter til årsrapporten

1

2

3

Skat af årets resultat

2012/13
kr.

2011/12
tkr.

Skat af årets resultat
Udskudt skat af årets resultat

65.700
7.300

70
-10

Skat af årets resultat i alt

73.000

60

Selskabskapital
kr.

Overført
resultat
kr.

I alt

Saldo primo
Årets resultat

200.000
0

160.363
50.524

360.363
50.524

Saldo ultimo

200.000

210.887

410.887

Egenkapital

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet bankgaranti for husleje, kr. 49.219.
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Kontraktlige forpligtelser
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for t.kr. 25 pr. år. Der resterer 3 1/2 år af
leasingperioden.
Huslejeforpligtelser
Selskabet har huslejeforpligtelser for t.kr. 181 pr. år, med udløb d. 1/3 2020.
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Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af anpartskapitalen:
TJ Holding, Vejle ApS, CVR nr. 10887674, 7100 Vejle - Ejerandel 50,25%
Simaleto Holding ApS, CVR nr. 27911471, 8722 Hedensted - Ejerandel 49,75%
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kr.

