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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

BB ADVICE ApS
Dalsvinget 21
6920 Videbæk
Telefonnummer:
e-mailadresse:

40335520
brian@dalsvinget.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

33071930
01/01/2012 - 31/12/2012
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2012 for BB Advice ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et
retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Videbæk, den 28/04/2013
Direktion

Brian Videbæk Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Der træffes på generalforsamlingen den 28. april 2013 beslutning om, at årsrapporten for 2013 ikke skal
revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Udførte opgaver for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes,
når de samlede indtægter og omkostninger på arbejdet og færdiggørelsesgraden på balancedagen
kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil
tilgå selskabet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider
Maskiner og inventar 5 år
Småaktiver, med en anskaffelsessum under grænsen for skattemæssige straksafskrivninger, og
aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen 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 måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter
en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balalncen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2010/11
kr.

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

253.352

263.288

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

-19.987
-14.602

-9.519
-30.000

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

218.763

223.769

Andre finansielle indtægter .....................................................................

595

959

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

219.358

224.728

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

219.358

224.728

-54.917

-57.809

164.441

166.919

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................
Overført resultat .......................................................................................

35.000
129.441

40.000
126.919

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

164.441

166.919

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................

2012
kr.
0

2010/11
kr.
18.750

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

0

18.750

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

422.422

251.426

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

422.422

270.176

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

422.422

270.176
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
80.000
256.360
35.000

2010/11
kr.
80.000
126.919
40.000

2

371.360

246.919

Skyldig selskabsskat ...................................................................................
Anden gæld .................................................................................................

24.840
26.222

1.809
21.448

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

51.062

23.257

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

51.062

23.257

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

422.422

270.176

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2012
kr.

2010/11

54840
0
77
54917

57809
0
0
57809

kr.

2. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80000
0

80000

0
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Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
126919

kr.
40000

kr.
246919

-40000

-40000

35000
35000

164441
371360

129441
256360

