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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

MURERFIRMAET JENS LARSEN ApS
Hans Egedes Vej 8
7500 Holstebro
Telefonnummer:

97402035

CVR-nr:
Regnskabsår:

30545656
01/07/2011 - 30/06/2012

Ringkøbing Landbobank
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011/12 for Murerfirmaet Jens Larsen ApS. Den samlede ledelse
erklærer:
At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultatet.

Det er på selskabets generalforsamling i 2011 vedtaget, at årsrapporten ikke skal revideres. Ledelsen
anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Holstebro, den 19/11/2012
Direktion

Jens Larsen
direktør
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Revisors erklæring om regnskabsmæssig
assistance
Omtale af arbejdets og erklæringens omfang
Til anpartshaveren i Murerfirmaet Jens Larsen ApS
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet
assistance med opstilling af årsregnskabet for Murerfirmaet Jens Larsen ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 /
30. juni 2012. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance
med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført
review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.
Holstebro, 19/11/2012

Bjarne Nielsen
registreret revisor
REVISORHUSET HOLSTEBRO I/S
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Dog med tilvalg fra klasse C.
Den skematiske opstilling af resultatopgørelsen afviger fra årsregnskabslovens bestemmelser, idet den
valgte opstillingsform efter vores opfattelse giver et mere retvisende billede af selskabets resultat jævnfør
årsregnskabslovens § 11.
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner og er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før.
De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien
af årets udførte arbejder.
Selskabsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat på 25% af den skattepligtige indkomst, samt forskydning i udskudt
skat af poster, der kan henføres til årets resultat.
Den udskudte skat beregnes med 25% på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem de skattemæssige
værdier af aktiver og de værdier aktiverne er indregnet til i årsrapporten. Skatteværdien af
fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat (eventuelt som et
skatteaktiv), såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi.
Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:
Driftsmateriel og inventar i øvrigt

5 år

Nyanskaffelser der skattemæssigt kan straksafskrives omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris
og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg måles til pålydende værdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender.
Gæld
Gæld i øvrigt måles til dagsværdi, der for de øvrige gældsposter svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

301.112

574.525

-376.102
-79.422

-384.001
-64.920

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

-154.412

125.604

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

-5.579

-8.848

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

-159.991

116.756

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

-159.991

116.756

0

0

-159.991

116.756

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

-159.991

116.756

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

-159.991

116.756

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2011/12
kr.
75.610

2010/11
kr.
83.140

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

75.610

83.140

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

75.610

83.140

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

41.871
18.000
11.230

122.991
60.000
10.990

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

71.101

193.981

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

71.101

193.981

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

146.711

277.121
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
125.000
-206.648

2010/11
kr.
125.000
-46.657

4

-81.648

78.343

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

127.756
43.163
57.440

78.572
11.215
108.991

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

228.359

198.778

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

228.359

198.778

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

146.711

277.121

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat .........................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

De samlede personaleomkostninger udgør:
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

2011/12
kr.

2010/11

358.920
3.240
9.901
4.041
376.102

358.920
4.050
10.044
10.987
384.001

2011/12
kr.

2010/11

0
0
0

0
0
0

2011/12
kr.

2010/11

15.652
2.348
18.000

52.174
7.826
60.000

kr.

2. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat

kr.

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning
Kalkuleret avance

kr.

4. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
125.000
0
125.000

Reserve for
opskrivning
kr.
0
0
0
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Overført
resultat
kr.
-46.657
-159.991
-206.648

Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0

Ialt
kr.
78.343
-159.991
-81.648
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5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Kapitaltab og forventet udvikling
Selskabet er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven. Som følge heraf skal
selskabets ledelse på den kommende generalforsamling redegøre for selskabets økonomiske
stilling og forventet udvikling.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på leverede varer.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 23. nov 2012.
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