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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

DANENTREPRISE ApS
Ommelsvejen 23A
5960 Marstal
CVR-nr:
Regnskabsår:

29426716
01/07/2012 - 30/06/2013
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012/2013 for Danentreprise ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, financielle
stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Selskabet har også for det kommende regnskabsår fravalgt revision foretaget af registreret eller
statsautoriseret revisor, og erklærer samtidig at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Espe, den 30/11/2013
Direktion

Henning Lykke Kristensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Selskabet har også for det kommende regnskabsår fravalgt revision af registreret eller statsautoriseret
revisor, og erklærer samtidig at betingelserne herfor er opfyldt.
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive bygge og anlægsvirksomhed - herunder især renoveringsarbejde.
....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets slutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets financielle stilling.
.....
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danentreprise ApS for 2012/2013 er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge nedenstående regler for klasse
C-virksomheder.
....

Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
financielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes til kostpris.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til
distribution-salg-reklame-administration-lokaler-fremmed assistance-tab på debitorer m.v.
Financielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
....

Balance
Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.
Driftsmidler og maskiner afskrives over 5-10 år.
Inventar afskrives over 2-10 år.
Biler afskrives over 5-10 år.
Ejendomme afskrives over 20-50 år.
Der afskrives ikke på grunde.
Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 25.000 pr. enhed afskrives i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af bygninger og driftsmidler/maskiner/inventar og biler, opgøres som
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen på en særskilt post.
Beholdning af handelsvarer er optaget til den sidst kendte genanskaffelsespris eller anskaffelsespris, hvor
denne er lavere.
Tilgodehavender fra salg m.v. indregnes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital - foreslået udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.
Hensatte forpligtelser - udskudt skat beregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og
skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser på balancedagen, opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, søm følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
25%
Gældsforpligtelser - prioritetsgæld måles til dagsværdi (kursværdi)
Øvrige gældsforpligtelser måles til dagsværdi svarende til nominel værdi.
Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta måles til dagsværdi kursværdi) på balancedagen.
....
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Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013
Note
Nettoomsætning ......................................................................................
Eksterne omkostninger ...........................................................................

2012/13
kr.
175.066
22.069

2011/12
kr.
757.709
-52.000

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

197.135

704.655

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

-117.534

28.736

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

79.601

733.391

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

316
-44.056

3.191
-58.778

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

35.861

736.582

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

35.861

736.582

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

0

0

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

35.861

736.582

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

35.861

736.582

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

35.861

736.582

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2013
Aktiver
Note
Grunde og bygninger ............................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

2012/13
kr.
1.436.074
647.616

2011/12
kr.
1.465.992
794.800

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

2.083.690

2.260.792

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

2.083.690

2.260.792

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

0

12.000

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

0

12.000

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

0
539.255

538.861
105.547

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

539.255

644.408

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

0

163.848

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

539.255

820.256

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

2.622.945

3.081.048
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Balance 30. juni 2013
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................

2012/13
kr.
124.125
1.383.595

2011/12
kr.
124.125
1.395.140

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

1.507.720

1.519.265

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

0

87.000

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

0

87.000

Gæld til realkreditinstitutter ..................................................................
Gæld til banker .....................................................................................

608.681

620.632
100.648

Langfristede gældsforpligtelser i alt .................................................

608.681

721.280

Gæld til realkreditinstitutter ..................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Anden gæld ...........................................................................................

11.368
463.259
31.917

695.696
57.807

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

506.544

753.503

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

1.115.225

1.474.783

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

2.622.945

3.081.048
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