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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Industrivej 30
7080 Børkop
CVR-nr:
Regnskabsår:

28893744
01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse

Danske Bank A/S

Revisor

KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
CVR-nr:
19154408
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning
ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Børkop, den 06/06/2013
Direktion

Søren Christensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Selskabet har besluttet at fravælge revision med virkning fra regnskabsåret 2013.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING
ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, 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 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vejle, 06/06/2013

Carsten Thomsen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger.
Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver:
Immaterielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært
baseret på følgende levetid:
Goodwill 10 år
Materielle anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret
på følgende levetid:
Inventar og driftsmidler 5 - 8 år
Biler u/scrapværdi 5 år
Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver:
Anparter i datterselskaber indregnes til selskabets indre værdi.
Varebeholdninger:
Varebeholdninger der består af indkøbte byggematerialer er optaget til anskaffelsespriser eller dagspriser,
hvor disse er lavere.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres
på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsposter:
Gælden er medregnet med de nominelle beløb.
Selskabsskat:
Der er i årsrapporten afsat skat med 25% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner. Der er
afsat eventual skat med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for
anlægsaktiver.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.
159.014

2011
kr.
104

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

159.014

104

Bruttofortjeneste/Bruttotab ....................................................................

25.516

-66

0
-36.244

0
-218

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

148.286

-180

Øvrige finansielle omkostninger ................................................................

-8.401

-1

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

139.885

-181

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

139.885

-181

-29.824

-24

110.061

-205

Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser ................................
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ...........................
Overført resultat .........................................................................................

100.000
79.190
-69.129

0
29
-234

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

110.061

-205

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder ......

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

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

1

2
3

4

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Goodwill ...................................................................................................

2012
kr.
95.000

2011
kr.
143

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

95.000

143

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

31.497

194

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

31.497

194

Andre værdipapirer og kapitalandele .......................................................

759.171

680

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

759.171

680

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

885.668

1.017

Råvarer og hjælpematerialer ....................................................................

10.000

12

Varebeholdninger i alt ...........................................................................

10.000

12

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Andre tilgodehavender .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter .......................................................................

43.194
807.883
15.675

162
709
29

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

866.752

900

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

876.752

912

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

1.762.420

1.929
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
527.921
452.749

2011
kr.
125
449
522

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

1.105.670

1.096

Gæld til banker ............................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................
Anden gæld .................................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ...........................................................

360.734
107.582
138.434
50.000

387
286
160
0

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

656.750

833

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

656.750

833

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

1.762.420

1.929

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .....................
Overført resultat ..........................................................................................
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Noter
1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
2012
kr.

2011

321.575

290

1.481.503

1.320

2012
kr.

2011

-1.774

-41

18.419

20

2012
kr.

2011

366.925
7.497
-374.422
0

508
13
-521
0

kr.

Gedved Bolig Udlejning ApS - Ejerandel 50%:
Årets resultat før skat - I alt
Egenkapital pr. 30. september 2012

kr.

Steens Vinduespolering og Rengøring ApS - Ejerandel
100%:
Årets resultat før skat
Egenkapital pr. 31. december 2012

2. Personaleomkostninger

Lønninger medarbejdere
Udgifter til social sikring
Overført direkte udgifter
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3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Leasing
Inventar u/kr. 12.000
Inventar og driftsmidler
Fortjeneste ved salg af driftsmidler
Goodwill

2012
kr.

2011

29.751
11.473
61.587
-114.067
47.500
36.244

0
6
165
0
47
218

2012
kr.

2011

29.824
0
29.824

24
0
24

kr.

4. Skat af årets resultat
Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

Skat af årets indkomst i datterselskab
Skat af årets indkomst

kr.

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Søren Christensen, Børkop ejer over 5% af selskabskapitalen.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
2012
kr.
Leasingaftale - 1 stk.

51.000
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