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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2013 til
30. juni 2014.
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 22/08/2014
Direktion

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

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ELEKTRIKEREN PÅ TÅSINGE ApS for
regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder.
Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik
pï¿½ at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt
krævede supplerende handlinger med henblik pï¿½ at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært bestï¿½r af forespørgsler til ledelsen og hvor det
er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Svendborg, 22/08/2014

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsregnskabet for 2013/2014 viser et resultat på kr. 32.987 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
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 sandsynligt, 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
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.
Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
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.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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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 24,5 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.
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Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014
Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

1.092.170

1.337.526

-918.694
-102.667

-1.257.076
-143.556

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

70.809

-63.106

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

1.794
-28.574

408
-29.476

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

44.029

-92.174

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

44.029

-92.174

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

-11.042

21.153

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

32.987

-71.021

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

32.987

-71.021

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

32.987

-71.021

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2014
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2013/14
kr.
121.725

2012/13
kr.
156.037

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

121.725

156.037

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

121.725

156.037

Fremstillede varer og handelsvarer ..........................................................

331.310

314.198

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

331.310

314.198

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

171.123
340.057
0
9.000
20.032

131.091
175.878
1.019
9.000
22.610

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

540.212

339.598

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

871.522

653.796

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

993.247

809.833
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Balance 30. juni 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
80.000
17.377

2012/13
kr.
80.000
-15.610
0

2

97.377

64.390

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

10.024

0

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

10.024

0

Gæld til realkreditinstitutter ....................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....................................................

509.139
197.909
120.187
58.611

405.257
129.999
111.312
98.875

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

885.846

745.443

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

885.846

745.443

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

993.247

809.833

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2012/13
kr.

2012/13
kr.

793878
97281
37535
918694

1056884
129576
70616
1257076

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.
-15610

kr.
0

kr.
64390

0

0

0

0

0

0
80000

0
0

32987
17377

0
0

32987
97377

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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