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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 21. maj - 31. december 2012 for Tømrerog Snedkermester Jørgen Slyk ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. maj - 31. december 2012.
Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for 2013 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulfborg, den 13. maj 2013
Direktion

Dorte Rejkjær Slyk
direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaveren i Tømrer- og Snedkermester Jørgen Slyk ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Tømrer- og Snedkermester Jørgen Slyk ApS for regnskabsåret 21. maj
- 31. december 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21.
maj - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.

Holstebro, den 13. maj 2013

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S

Tage Hjortkjær

Uffe Larsen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Tømrer- og Snedkermester Jørgen Slyk ApS
Ulfborg Kirkebyvej 6-8
6990 Ulfborg
CVR-nr.:

34 57 95 55

Stiftet:

21. maj 2012

Hjemsted:

Holstebro

Regnskabsår:

21. maj - 31. december
1. regnskabsår

Direktion

Dorte Rejkjær Slyk, direktør

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Virksomhedens aktivitet består i at udføre tømrer- og snedkerarbejde i lokalområdet.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet er stiftet den 21. maj 2012, og resultatet for 2012 er således påvirket af engangsomkostninger i
forbindelse med opstart af selskabet.
Bruttofortjenesten udgør 877.344 kr., og årets resultat udgør 490 kr.
Årets resultat anses som tilfredsstillende set i lyset af, at det er selskabets første regnskabsår.
Egenkapitalen udgør på balancedagen 80 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 8,4 % af de samlede
aktiver på 958 t.kr.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Tømrer- og Snedkermester Jørgen Slyk ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.
Udført arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen
svarer til salgsværdien af årets udført arbejde. Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og
omkostninger på entreprisekontrakter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt,
og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, salg, reklame, varebil, administration
og lokaler.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg
og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler samt maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Maskiner og inventar

10 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse 21. maj - 31. december
Note

2012
Bruttofortjeneste

1

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

877.344
-811.543
-55.373

Resultat før finansielle poster

10.428

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

107
-9.221

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1.314
-824
490

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat

490

Disponeret i alt

490
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Balance
Aktiver
Note

31/12 2012

21/5 2012

Indretning af lejede lokaler
Maskiner og inventar

123.677
64.126

0
0

Materielle anlægsaktiver i alt

187.803

0

Anlægsaktiver i alt

187.803

0

Råvarer og hjælpematerialer

122.843

0

Varebeholdninger i alt

122.843

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

261.851
168.130
21.521
76.323

0
0
0
0

Tilgodehavender i alt

527.825

0

Likvide beholdninger

119.469

80.000

Omsætningsaktiver i alt

770.137

80.000

Aktiver i alt

957.940

80.000

Anlægsaktiver
2
2

Omsætningsaktiver
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Balance
Passiver
Note

31/12 2012

21/5 2012

Anpartskapital
Overført resultat

80.000
490

80.000
0

Egenkapital i alt

80.490

80.000

Hensættelser til udskudt skat

824

0

Hensatte forpligtelser i alt

824

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

126.157
750.469

0
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

876.626

0

Gældsforpligtelser i alt

876.626

0

Passiver i alt

957.940

80.000

Egenkapital
3
4

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

5

Eventualposter
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Noter
2012
1.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

577.826
76.252
133.494
23.971
811.543

2.

Materielle anlægsaktiver
Indretning af
lejede lokaler

Maskiner og
inventar

Tilgang

126.848

71.250

Kostpris 31. december

126.848

71.250

Årets afskrivninger

3.171

7.124

Afskrivninger 31. december

3.171

7.124

123.677

64.126

31/12 2012

21/5 2012

80.000
0

0
80.000

80.000

80.000

490

0

490

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.

Anpartskapital
Anpartskapital 21. maj
Kontant kapitalindskud

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på
anpartskapitalen:
Kontant indskud den 21. maj 2012 80.000 kr.

4.

Overført resultat
Årets overførte resultat
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Noter
5.

Eventualposter
Garantiforpligtelser
Selskabet har garantiforpligtelser på de afsluttede arbejder i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantiarbejder ud over det normale omfang, er der ikke
afsat beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på
56 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på henholdsvis 47 og 48 måneder og en samlet restleasingydelse på 223 t.kr.
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