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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14 for Revisionsfirmaet Torben Jensen
Godkendt revisionsanpartsselskab.
Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dog med de tilpasninger der er en følge
af at der er tale om et internt regnskab.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 25. november 2014.

Direktion

Torben Jensen

2

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 2013 - 30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, dog med de tilpasninger der er en følge af at der
er tale om et internt regnskab.
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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 25. november 2014
Revisionsfirmaet Kresten Hyldahl

Kresten Hyldahl
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

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

70201305
75858549
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.
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret 2013/14 udviser et årsresultat på t.kr. -24, hvilket svarer til et fald på t.kr. 245 i forhold til sidste
år.
Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende.
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 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog med de tilpasninger der er en følge af at der
er tale om et internt regnskab.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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.
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.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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 omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre
eksterne omkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat – herunder som følge af
ændring i skattesats - 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. Den del af skatten, der
indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den
resterende del henføres til årets ordinære resultat.
Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med den danske modervirksomhed og tilknyttede
søsterselskaber. Virksomhederne indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i koncernen og
frem til det tidspunkt hvor de udgår af koncernen.
Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af
selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med
skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til
nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
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”.
Deposita
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 arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til forventede nettosalgspriser.
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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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på balancedagen.
Øvrige gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

4.172.254

4.351

-3.923.275

-3.970

-256.421

-145

Ordinært resultat før finansielle poster

-7.442

236

Andre finansielle indtægter

56.744

114

Andre finansielle omkostninger

-76.714

-57

Resultat før skat

-27.411

294

4.000

-73

-23.411

221

Overført fra tidligere år

210.887

160

Årets resultat

-23.411

221

Til disposition

187.476

381

0

170

Overført til næste år

187.476

211

Disponeret i alt

187.476

381

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver

Skat af årets resultat

2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret
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Balance 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

0

58

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

110.013

108

Immaterielle anlægsaktiver i alt

110.013

166

Indretning af lejede lokaler

168.174

198

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

550.596

92

Materielle anlægsaktiver i alt

718.770

290

Deposita

37.300

37

Finansielle anlægsaktiver i alt

37.300

37

866.083

493

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

945.961

1.094

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.055.000

1.036

Andre tilgodehavender

36.000

0

Udskudt skatteaktiv

59.900

56

Tilgodehavender i alt

2.096.861

2.186

Likvide beholdninger

267.910

423

Omsætningsaktiver i alt

2.364.771

2.609

Aktiver i alt

3.230.854

3.102

Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
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Balance 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

Selskabskapital

200.000

200

Overført resultat

187.476

211

387.476

411

987.850

692

0

66

987.850

757

Kreditinstitutter i øvrigt

38.651

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

10.000

10

Selskabsskat

65.700

70

1.508.901

1.683

232.277

1

0

170

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.855.529

1.934

Gældsforpligtelser i alt

2.843.379

2.691

Passiver i alt

3.230.854

3.102

Passiver
Egenkapital

3

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter i øvrigt
Selskabsskat

4

Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Udbytte for regnskabsåret

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

Kontraktlige forpligtelser

6

Ejerforhold

7
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Noter til årsrapporten

1

2

3

4

2013/14
kr.

2012/13
tkr.

Løn, gager og vederlag
Pensionsforpligtelse
Andre udgifter til social sikring

3.293.321
413.993
215.961

3.457
291
221

Personaleomkostninger i alt

3.923.275

3.970

Skat af årets resultat

2013/14
kr.

2012/13
tkr.

Skat af årets resultat
Udskudt skat af årets resultat

0
-4.000

66
7

Skat af årets resultat i alt

-4.000

73

Personaleomkostninger

Selskabskapital
kr.

Overført
resultat
kr.

I alt

Saldo primo
Årets resultat

200.000
0

210.887
-23.411

410.887
-23.411

Saldo ultimo

200.000

187.476

387.476

Egenkapital

Langfristede gældsforpligtelser
Følgende del af gælden forfalder til betaling efter 5 år: t.kr. 96
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Løsørepantebrev på kr. 225.371 er tinglyst med pant i personbil der i regnskabet er bogført til
kr. 217.430.
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 2 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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kr.

Noter til årsrapporten
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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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