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Ledelsespåtegning
Direktionen har i dag aflagt årsrapporten for 2013/2014 for Tømrer & Snedkermester Hans Juul Nielsen
ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabetn giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle
stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet
står over for.
Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Karlstrup, den 22/09/2014
Direktion

Hans Juul Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i TØMRER & SNEDKERMESTER HANS JUUL NIELSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for TØMRER & SNEDKERMESTER HANS JUUL NIELSEN ApS for
regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, 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. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 30. juni 2014 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.
Ringsted, 22/09/2014

Carsten Øhauge Pedersen
statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB
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Ledelsesberetning
Generelt:
Selskabets formål er at udføre snedker-, tømrer- og glastagsentrepriser i privat og offentligt byggeri.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning eller måling:
Der foreligger ingen usædvanlige forhold eller særlig usikkerhed i regnskabstallene ved indregning og
måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat kr. 20.260, anses af direktionen som værende mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets finansielle stilling
efter regnskabsaflæggelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten for Tømrer & Snedkermester Hans Juul Nielsen ApS er aflagt i overensstemmelse med
Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Selskabet har på enkelte regnskabsposter valgt at anvende reglerne fra regnskabsklasse C.
Ændring i anvendt regnskabspraksis:
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivinger 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 kontant 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold,
der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen:
Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til
køber har fundet sted inden årets udgang.
Andre driftsindtægter og -omkostninger:
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ekstraordinære indtægter og omkostninger:
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af
tilbagevendende karakter.
Skat af årets resultat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i re-sultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen:
Materielle anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes 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 brugs-tider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..............................................................

3 - 5 år

Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultat-opgørelsen 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.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender opgøres til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder måles med udgangspunkt i medgået materialer og løn med tillæg af en
forholds-mæssig andel af avancen vurderet ud fra et forsigtigt skøn. Reguleringen af posten "Igangværende
arbejder" er medtaget i selskabets omsætning.
Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte:
Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristede gælds-forpligtelser.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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
a'contoskatter.
Selskabet er sambeskattet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold
til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De
sambeskattede selskaber indgår i contoskatteordningen.
Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder
skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet
forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med
balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser:
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.
Gæld i øvrigt opgøres til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014
Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

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

2.499.749

2.844.271

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

-2.098.374
-324.708

-2.440.134
-318.930

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

76.667

85.207

5.292
-54.946

3.781
-31.818

27.013

57.170

-6.753

-14.293

20.260

42.877

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

0
20.260

0
42.877

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

20.260

42.877

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

1

Ordinært resultat før skat ..................................................................
Skat af årets resultat ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2014
Aktiver
Note

2013/14
kr.
567.324

2012/13
kr.
868.532

3

567.324

868.532

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

567.324

868.532

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

200.037
496.292
222.336
22.032
47.165

649.595
219.000
172.613

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

987.862

1.082.011

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

133.568

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

1.121.430

1.082.011

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

1.688.754

1.950.543

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 30. juni 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
125.000
965.781

2012/13
kr.
125.000
945.521

1.090.781

1.070.521

Hensættelse til udskudt skat ..................................................................

0

7.770

Hensatte forpligtelser i alt ..................................................................

0

7.770

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

0
150.263
36.555
411.155

133.051
118.446
89.349
531.406
0

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

597.973

872.252

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

597.973

872.252

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

1.688.754

1.950.543

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

4

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

5
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Noter
1. Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter:
2013/2014
kr.
Heraf udgør renter til tilknyttede virksomheder

5.292

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2011/12
kr.

2010/11

36.555
-29.802
0
6.753

48.370
-34.077
0
14.293

t.kr.

3. Materielle anlægsaktiver i alt

kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.

413.065
0
0
413.065

1.320.017
0
0
1.320.017

-105.625
-82.612
0
-188.237

-758.925
-242.096
0
-1.039.947

224.828

342.496

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

CVR-nr. 29224102

Side 15 af 15

4. Registreret kapital mv.
Aktie-/anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i
klasser.

5. Egenkapital i alt
Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
Saldo primo
125.000
0
0
0
Årets resultat
Egenkapital ultimo
125.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
945.521
20.260
965.781

kr.
0
0
0

kr.
1.070.521
20.260
1.090.781

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Til sikkerhed overfor selskabets kunder er stillet arbejdsgarantier på i alt t.kr. 745.
Der er stillet sikkerhed overfor virksomhedens bank, med sikkerhed i løsøre i alt t.kr. 1.200.
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