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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

ELEKTRIKEREN PÅ TÅSINGE ApS
Lundbyvej 69
5700 Svendborg
Telefonnummer:
e-mailadresse:

23319077
smedjen@lundbymail.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

33039670
01/07/2011 - 30/06/2012
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2011 til
30. juni 2012.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Lundby, den 07/09/2012
Direktion

Kåre Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i ELEKTRIKEREN PÅ TÅSINGE ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ELEKTRIKEREN PÅ TÅSINGE ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30.
juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Svendborg, 07/09/2012

Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKSREVISION
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsregnskabet for 2011/2012 viser et resultat på kr. 129.330 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til
resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er udarbejdet og opstillet efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.
Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og
afskrivningsprincipper.
GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Målinger efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed
indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med
skatte er medtaget under renter.

Balance
MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (5 år)
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 12.300 er straksafskrevet.
VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris.
Varebeholdning nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.
DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel
vurdering af debitorerne.
IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra , medgående materialer og afholdte lønudgifter.
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PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I
posten er medregnet tab på igangværende valutaspekulationer
HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

1.547.088

1.291.791

-1.198.184
-164.210

-818.741
-267.063

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

184.694

205.987

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

12.984
-22.922

0
-35.548

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

174.756

169.439

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

174.756

169.439

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

-45.426

-50.158

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

129.330

169.439

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

96.600
32.730

96.600
22.681

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

129.330

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

1

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

2011/12
kr.
241.211

2010/11
kr.
151.538

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

241.211

151.538

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

241.211

151.538

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

321.140

201.410

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

321.140

201.410

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

176.475
325.891
27.909

174.798
170.000
15.630

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

530.275

360.428

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

851.415

561.838

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

1.092.626

713.376
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
80.000
55.411
96.600

2010/11
kr.
80.000
22.681
96.600

2

232.011

199.281

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

20.134

14.008

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

20.134

14.008

Gæld til banker ..........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................................
Skyldig selskabsskat ..................................................................................
Anden gæld ...............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ........................................................

510.303
114.180
39.300
109.416
67.282

99.133
184.025
36.150
158.795
21.984

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

840.481

500.087

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

840.481

500.087

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

1.092.626

713.376

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2011/12
kr.

2010/11

1037060
125844
35280
1198184

719
61
39
819

t.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

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
22681

kr.
96600

kr.
199281

0

0

0

-96600

-96600

0
80000

0
0

32730
55411

96600
96600

129330
232011

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Leasingforpligtelser : Ingen
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 400.000,
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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 10. sep 2012.
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