BØGESKOV FLYTTEFORRETNING A/S
Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
11/10/2012

Carl Christensen
Dirigent

CVR-nr. 30709047

Side 2 af 13
Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger ............................................................................................................................. 3
Påtegninger
Ledelsespåtegning ....................................................................................................................................... 4
Ledelsesberetning
Ledelsesberetning ........................................................................................................................................ 5
Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis ........................................................................................................................... 6
Resultatopgørelse ........................................................................................................................................ 8
Balance ........................................................................................................................................................ 9
Noter ............................................................................................................................................................ 11

CVR-nr. 30709047

Side 3 af 13

Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

BØGESKOV FLYTTEFORRETNING A/S
Støberivej 3
4600 Køge
Telefonnummer:

70222324

CVR-nr:
Regnskabsår:

30709047
01/07/2011 - 30/06/2012
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/2012 for Bøgeskov Flytteforretning A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Køge, den 21/09/2012
Direktion

Bjørn Christensen

Bestyrelse

Bjørn Christensen

Karina Møller

Jørgen Gruntegård Hansen
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet består af at drive virksomhed indenfor flyttebranchen samt anden efter bestyrelsens skøn
dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B
virk-somheder samt visse regler for klasse C.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer,
leasingomkostninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger.Skatter
Skatter
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Der foretages fuld fordeling af den samlede sel-skabsskat,
der forventes pålignet sambeskatningsindkomsten.
Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i
resultatopgørelsen.
Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og
skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.
Lasti ApS fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af dattervirksomhedens skattepligtige
indkomst hensættes og betales af Lasti ApS.
Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomheden fordeles på såvel overskud som underskud i
dattervirksomheden i forhold til dennes skattepligtige indkomst.
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Balance
Anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivningerne er fastsat således, at der tilsikres fuld afskrivning over de pågældende aktivers anslåede
fysiske levetid eller over den økonomiske levetid, hvis denne er kortere.
Afskrivningerne beregnes efter den lineære metode over følgende åremål:
Indretning af lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar

10 år
5 år

Anskaffelser af driftsmateriel og inventar med anskaffelsessum under kr. 12.300 udgiftsføres i
anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender er individuelt vurderet, og der er foretaget hensættelse til imødegåelse af tab på de
fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Gældsforpligtelser
Alle gældsforpligtelser er målt til nominelle værdier.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

4.734.348

3.044.387

-3.334.199
-247.540

-2.637.951
-274.935

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

1.152.609

131.501

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

18.500
-54.303

11.527
-58.938

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

1.116.806

84.090

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

1.116.806

84.090

-288.199

-41.495

828.607

42.595

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

828.607

42.595

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

828.607

42.595

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

2011/12
kr.
476.190

2010/11
kr.
0

3

476.190

0

294.000

302.730

294.000

302.730

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

770.190

302.730

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Udskudte skatteaktiver ..........................................................................
Tilgodehavende skat ..............................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

3.797.694
72.658
0
918.422
6.096

1.683.790
54.142
43.078
160.151
21.595

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

4.794.870

1.962.756

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

1.590

2.031

Værdipapirer og kapitalandele i alt ...................................................

1.590

2.031

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

1.568.135

0

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

6.364.595

1.964.787

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

7.134.785

2.267.517

Goodwill ................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt .........................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................
Materielle anlægsaktiver i alt .............................................................
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
500.000
896.985

2010/11
kr.
500.000
68.378

1.396.985

568.378

Skyldig selskabsskat ................................................................................

306.716

16.034

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

306.716

16.034

Gæld til banker .........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ......................................
Anden gæld ..............................................................................................

276.432
3.212.051
250.000
1.692.601

322.202
617.593
219.768
523.542

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

5.431.084

1.683.105

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

5.737.800

1.699.139

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

7.134.785

2.267.517

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2011/12
kr.

2010/11

3.072.957
197.639
63.603
3.334.199

2.409.620
160.346
67.985
2.637.951

t.kr.

2. Skat af årets resultat
Resultatopgørelse Aktuel skat Udskudt skat
kr.
kr.
kr.
Saldo primo
Betalt i årets løb
Skat af årets resultat

0
0
288.199
288.199

0
0
306.716
306.716

-54.142
0
-18.516
-72.658

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
500.000
0
500.000

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

0
-23.810
-23.810

Regnskabsmæssig værdi ultimo

476.190
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

1.042.400
215.000
0
1.257.400

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

-739.670
-223.730
0
-963.400
294.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Egenkapital i alt
Virksomhedskapital
Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
500.000
0
500.000

Overført
resultat
kr.
68.378
828.607
896.985

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har kautioneret overfor 3. part. Kautionen udgør maks t.kr. 1.500.
Der er stillet vognmandsgaranti for t.kr. 265.
Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Leasingaftaler uopsigeligt i 27 mdr., max. forpligtelse kr. 1.147.480.
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Ialt
kr.
568.378
828.607
1.396.985
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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 16. okt 2012.
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