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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 15/05/2013
Direktion

Knud Østrup

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ledelsen har i henhold til årsregnskabslovens § 135 besluttet, at årsrapporten ikke skal revideres for det
kommende regnskabsår. Ledelsen bekræfter, at selskabet opfylder betingelserne herfor.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabet driver revisionsvirksomhed med rådgivning om økonomi og finansiel revision.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i regnskabsåret haft en tilfredsstillende stigning i aktivitetsniveauet.
Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og anses for tilfredsstillende.
Den forventede udvikling
For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat.
Begivenheder efter regnskabsåret afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris medfradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Nettoomsætning
Omsætningen indregnes inklusive udlæg på klienter og eksklusive moms. Omsætningen indregnes i takt
med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder
(produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger samt
færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at betaling vil tilgå
selskabet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen,
klassificeres som skat af årets resultat. Indregning af ekstraordinære poster medfører, at den skat, der
indregnes i resultatopgørelsen klassificeres som henholdsvis skat af ordinært resultat og skat af
ekstraordinært resultat.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.
Inventar

3 - 10 år

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 fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Udbytte
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

767.973

616.012

-485.954
-4.953

-587.331
-4.939

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

277.066

23.742

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

1.577
-256

279
-330

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

278.387

23.691

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

278.387

23.691

-69.724

-6.127

208.663

17.564

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

0
208.663

84.600
-67.036

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

208.663

17.564

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

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

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
10.063

2011
kr.
15.016

4

10.063

15.016

Andre tilgodehavender ............................................................................

15.536

22.918

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

15.536

22.918

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

25.599

37.934

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Tilgodehavende skat ................................................................................

33.750
156.900
0

208.250
132.000
7.525

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

190.650

347.775

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

552.846

300.918

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

743.496

648.693

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

769.095

686.627

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
470.539

2011
kr.
125.000
261.876

595.539

386.876

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

20.619

13.420

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

20.619

13.420

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

4.074
6.525
142.338
0

60.909
0
140.822
84.600

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

152.937

286.331

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

152.937

286.331

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

769.095

686.627

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................

5

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

6
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Gennemsnitligt antal beskæftigede i regnskabsåret

2012
kr.

2011

480.720
0
5.234
485.954
1

582.020
0
5.311
587.331
1

kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver

2012
kr.

2011

4.953
0
4.953

4.939
0
4.939

2012
kr.

2011

62.525
7.199
0
69.724

17.475
-11.348
0
6.127

kr.

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

24.051
0
0
24.051

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

0
0
0

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

-9.035
-4.953
0
-13.988
10.063

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Anpartskapitalen består af anparter a 1.000 kr og multipla heraf.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.
Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen siden selskabets stiftelse.

6. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
125.000
0
0
125.000

Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en årlig leje på ca. 60.000 kr..
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Overført
resultat
kr.
261.876
0
208.663
470.539

Ialt
kr.
386.876
0
208.663
595.539
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8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

9. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Knud Østrup, Rouloen 10, Egå

CVR-nr. 32774296

