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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni
2013 for Ravnholdt Rengøring ApS.
Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
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.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 28/11/2013
Direktion

David Ravnholdt Kjær

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors erklæring om review
Til ledelsen i RAVNHOLDT RENGØRING ApS
Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for RAVNHOLDT RENGØRING ApS for regnskabsåret
1. juli 2012 - 30. juni 2013, omfattende resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Det udførte review
Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører
reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens
ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi
har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

CVR-nr. 28149468

Side 6 af 15

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
30. juni 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger
Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at årsregnskabet er aflagt som going
concern, men det forudsætter at selskabets finansiering kan fortsætte på uændrede vilkår samt at der opnås
en positiv indtjening. Vi henviser til note 8.
Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet i løbet af regnskabsåret har haft
et tilgodehavende på maksimalt DKK 8.185 hos et medlem af ledelsen. Selskabets udlån er i strid med
selskabslovens § 210, stk. 1, og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Udlånet er pr.
30/06-2013 mere end tilbagebetalt af selskabsdeltager.
Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at det ikke har været muligt at få bekræftet
rigtigheden af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.
Hvidovre, 28/11/2013

Benjamin Jensen
Registreret revisor
GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i rengøringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets økonomiske udvikling har foregået planmæssigt.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Der er i regnskabsåret ikke indtruffet usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt påvirker selskabets
finansielle stilling.

Øvrige forhold
Det ledelsens vurdering at selskabet vil kunne reetablere kapitalen via selskabets egen indtjening.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Ravnholdt Rengøring ApS for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
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 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Selskabet har som følge af konkurrencemæssige hensyn og med henvisning til årsregnskabslovens § 32 stk.
1 valgt ikke at vise omsætningen og dermed foretaget en sammendragning i resultatopgørelsen. De
sammendragne poster indgår i posten "bruttoresultat".
Finansielle poster
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 samt amortisering af realkreditlån.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Goodwill 5 år
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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.
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 5 år
Aktiver med en kostpris på under 12.300 DKK. 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 afskrivningerne.
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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.
Gæld i øvrigt
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013
Note

2012/13
kr.

2011/12
kr.

1.104.002

1.009.600

-998.168
-44.492

-939.383
-41.492

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

61.342

28.725

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

0
-21.113

1.346
-17.982

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

40.229

12.090

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

40.229

12.090

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

40.229

12.090

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

40.229

12.090

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

40.229

12.090

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

1
2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2013
Aktiver
Note

2012/13
kr.
0

2011/12
kr.
0

0

0

159.984

174.476

159.984

174.476

Deposita ...................................................................................................

2.400

0

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

2.400

0

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

162.384

174.476

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Andre tilgodehavender .............................................................................
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ...........................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

61.266
302.302

116.366
0
5.000
1.346
16.437

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

363.568

139.150

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

81

81

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

363.649

139.231

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

526.033

313.707

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

3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................
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Balance 30. juni 2013
Passiver
Note

2012/13
kr.
125.000
-118.002

2011/12
kr.
125.000
-158.231

6.998

-33.231

122.144

155.210

122.144

155.210

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

113.561
188.525
2.563
67.234
25.008

27.739
30.798
133.191
0

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

396.891

191.728

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

519.035

346.938

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

526.033

313.707

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................

5

Egenkapital i alt ....................................................................................

6

Gæld til banker ........................................................................................
Langfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Andre omkostninger til social sikring

2012/13
kr.

2011/12
kr.

919.308
78.860
998.168

910.709
28.674
939.383

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitligt 3 medarbejdere.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2012/13
kr.

2011/12
kr.

44.492
44.492

41.492
41.492

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
30.000
30.000

Kostpris primo
Kostpris ultimo

-30.000
-30.000

Af- og nedskrivning primo
Af- og nedskrivning ultimo

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Kostpris ultimo

267.460
30.000
297.460

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-92.984
-44.492
-137.476
159.984

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Registreret kapital mv.
Selskabskapitalen består af 125 anparter á nominelt DKK 1.000.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:
Anpartskapital 01.07.2008
Tilgang
Anpartskapital ultimo

125.000
0
125.000

6. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
125.000
0
125.000
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resultat
kr.
-158.231
40.229
-118.002

Ialt
kr.
-33.231
40.229
6.998
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7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kreditinstitutter

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
122.144
37.200
122.144
37.200

Langfristet
andel
kr.
84.944
84.944

Restgæld
efter 5 år
kr.
0
0

8. Oplysning om usikkerhed om going concern
Det ledelsens vurdering at selskabet vil kunne reetablere kapitalen via selskabets egen indtjening.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til Jyske Finans A/S DKK 122.144 er der taget pant i dele af selskabets
andre anlæg, driftsateriel og inventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2013 udgør DKK
159.984.

10. Oplysning om ejerskab
Der har i årets løb været ydet lån til selskabsdeltager, lånet er forrentet i henhold til lovgivningens
bestemmelser. Lånet er pr. 30 juni 2013 indfriet.
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