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Direktion
Hanne Tauber

CVR-nr 35039988

Tauber Regnskab ApS

LedelsespAtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for

2oj7 for

Tauber Regnskab ApS.
Arsrapporten aflegges i overensstemmelse med Arsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr.311122017 samtaf resultatetaf selskabetsaktiviteterforregnskabsAret 1/1 2O1T -311122017.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rodding, den 30. maj 2018

Hanne Tauber
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Anvendt reg nskabspraksis

Selskabets Arsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske 6rsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste ar.

Generelt om indregning og mAling
I resultatopgorelsen indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes verdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afsknvninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, n6r det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets verdi kan mAles pSlideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige akonomiske fordele vil fragA selskabet,
og forpligtelsens verdi kan m6les pSlideligt.
Ved forste indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende mAles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og mAling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden Arsrapporten aflegges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterer pA balancedagen.
Den regnskabsmessige verdi af immaterielle og materielle anlegsaktiver gennemgAs iirligt for at afgore, om
der er indikation af verdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfeldet,
foretages nedskrivning til lavere genindvindingsvardi.

RESULTATOPGORELSEN

Nettoomsetning
Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgorelsen, sAfremt ydelsen er leveret inden Arets udgang. Nettoomsetningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste
Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsetningen i resultatopgorelsen, hvorfor omsatningen er sammendraget
med omkostninger i overensstemmelse med Arsregnskabslovens $ 32.
Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtegter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opn6 Arets nettoomsetning. Til vareforbrug
indregnes tillige fragt og spedition.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Personaleom kostn

i

n

ger

Personaleomkostninger omfatter lon og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgorelser
fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster
Finansielle indtagter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabs6ret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og omkostninger.

Skat
Arets skat, som bestAr af 6rets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen
med den del, der kan henfores til Arets resultat, og direkte pA egenkapitalen med den del, der kan henfores til
posteringer direkte pA egenkapitalen.

Ved beregning af 6rets aktuelle skat anvendes de p6 balancedagen galdende skattesatser og -regler. Skat er
for dette Ar beregnet med 22 o/o.
Udskudt skat mdles til nettorealisationsverdi og beregnes med 22 o/o af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmassige og skattemassige vardier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle
pi aktiver, hvorpA der ikke er skattemassig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat mAles pA
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afuikling af forpligtelsen i de tilfalde, hvor opgorelsen af skattevardien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender mAles til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til nominel vardi. Vardien reduceres
med nedskrivning til imodegAelse af forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestAende i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til
balancedagens valutakurs.

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 6rets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere Ars skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Udskudt skat miles efter den balanceorienterede galdsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmassig og skattemassig vardi af aktiver og forpligtelser opgjort pA grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet henholdsvis afuikling af forpligtetsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder vardien af fremforselsberettiget skattemessigt underskud, m6les til den
verdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver mAles til nettorealisationsvardi.
Udskudt skat m6les pA grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil vere
geldende, nAr den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. Andring i udskudt skat som folge af endringer i skattesatser indregnes i resultatopgsrelsen. For indevarende Ar er anvendt en skattesats pA 22 %.

Galdsforpligtelser
Geldsforpligtelser mAles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi.
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Resuftatopgorelse

111

2017 - 311'12 2017

Note

20'17

BRUTTOFORTJENESTE

Personaleomkostninger

2016

544.602

457.266

-520.633

-441.805

23.969

15.461

Indtegter af kapitalandele i tilknyttede
og associerede virksomheder

0

-3.320

Andre finansielle indtegter

5

0

ORDINART RESULTAT FOR SKAT

23.972

12.141

Skat af Arets resultat

-5.280

-3.629

ARETS RESULTAT

18.692

8.512

0

RESULTAT AF ORDINAR DRIFT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Reserve for nettoopskrivning efter indre vardis metode
Overfort resultat

18.692

-3.321
11.833

I ALT

18.692

8.512
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Balance pr. 31/1 2 2017
Aktiver
Note

2017
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

2016

49.792

35.976

2.722

25.754

Tilgodehavender i alt

61.730

Likvide beholdninger

187.921

146.319

240.435

208.049

OMSATNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER IALT
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Balance pr. 31112 2017
Passiver
Note

2017

2016

Virksomhedskapital

80.000

80.000

Overfort resultat

83.216

64.524

163.216

144.524

Leverandorer af varer og tjenesteydelser

674

0

Kortfristet gald til virksomhedsdeltagere og ledelse

290

29

Anden geld

76.255

63.496

Kortfristede galdsforpligtelser i alt

77.219

63.525

GALDSFORPLIGTELSER I ALT

77.219

63.525

240.435

208.049

EGENKAPITAL IALT

PASSIVER IALT

U

ndtagelsesbestemmelser for

m

i

krovirksom hed

Ledelsesberetning
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NOTER

2017

Note

2016

1 - Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskeftigede i regnskabs6ret
Gager og lonninger
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

Note

2-

Skat af

516.374

0

4.259

3.930

s20.633

441.805

5.280

3.432

U

197

5.280

3.629

0
0

-3.321

Skat

irets resultat:

Skat af Arets skattepligtige indkomst
Regulering af skatter for tidligere Ar

Note

437.875

0

2-

Reserve for opskrivninge, efter indre vardis metode

erdis metode
Overfort af 6rets resultat

3.321
0

Note

3 - Overfort resultat

Overfoft resultat primo
Arets resultat
Overfort til reserve for nettoopskrivning efter indre vardis metode

Note

64.524
18.692

52.691
8.512

0

3.321

83.216

64.524

4 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed

Der er anvendt en eller flere undtagelser jf. Arsregnskabslovens S 22 b, stk. 4.

Note

5 - Ledelsesberetning

Selskabets vesentligste aktiviteter
Virksom hedens aktivitet er reg nskabs- og bogforin gsvirksom hed.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhotd
Arets resultat anses for tilfredsstillende.
For det kommende 6r forventes et tilsvarende resultat.
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NOTER

2017
Betyd

n in

gsfu lde handelser i ndtruffet eft er reg ns ka bsirets afs I utn

i

n

2016

g

Der er ikke efter regnskabsArets afslutning indtruffet begivenheder af vasentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
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