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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

SEERUP VINDUESPOLERING ApS
Olsbækhøj 30
2670 Greve
CVR-nr:
Regnskabsår:

27509355
01/01/2015 - 31/12/2015
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Ledelsespåtegning
Selskabets ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for Seerup Vinduespolering ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at
betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Greve, den 17/03/2016
Direktion

Jan Henrik Seerup

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ja.

CVR-nr. 27509355

Side 5 af 12

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
Til ledelsen af Seerup Vinduespolering ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige
oplysninger.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle
oplysninger, ISRS 4410.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere med at udarbejde
og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske
krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er ledelsens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vi har modtaget, til brug
for opstilling af årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ballerup, 17/03/2016

Benny Klitbo
Registreret revisor
Multi Revision ApS
CVR: 15553782
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er vinduespolering og rengøring.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsårets aktiviteter blev gennemført som planlagt.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Der forventes en positiv udvikling for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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.

Balance
Anlægsaktiver
Goodwill samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

CVR-nr. 27509355

Side 8 af 12

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note

2015
kr.

2014
kr.

3.542.581

3.924.108

-3.490.779

-3.899.822

-26.150

0

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

25.652

24.286

Øvrige finansielle omkostninger ...................................................

-1.898

-3.789

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

23.754

20.497

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

23.754

20.497

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

23.754

20.497

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

23.754

20.497

Bruttofortjeneste/Bruttotab ........................................................
Personaleomkostninger ..................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
........................................................................................................

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note

2015
kr.
0

2014
kr.
26.150

0

26.150

208.438

37.738

208.438

37.738

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

208.438

63.888

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

331.064
0

578.773
100.000

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

331.064

678.773

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

0

8.469

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

331.064

687.242

Aktiver i alt ...................................................................................

539.502

751.130

Goodwill ........................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt .................................................

2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ........................................
Materielle anlægsaktiver i alt .....................................................
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note

2015
kr.
125.000
74.473

2014
kr.
125.000
50.719

4

199.473

175.719

70.508
53.075

38.179
58.414

216.446

478.818

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

340.029

575.411

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

340.029

575.411

Passiver i alt .................................................................................

539.502

751.130

Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................
Egenkapital i alt ...........................................................................
Gæld til banker ..............................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger
kr.
Løn og gager
Personaleudgifter
Refusioner
Andre omkostninger til social sikring

3.488.345
90.694
-177.690
29.430
3.490.779

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

261.500
0
0
261.500

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

235.350
26.150
261.500
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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3. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

153.381
170.700
0
324.081

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

115.643
0
0
115.643

Regnskabsmæssig værdi ultimo

208.438

4. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
125.000
0
0
125.000

Overført
resultat
kr.
50.719
0
23.754
74.473
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Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0
0

Ialt
kr.
175.719
0
23.754
199.473

