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PERSONLIG - DEMO

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
PERSONLIG - DEMO
Rådhuspladsen 1
1001 København K
CVR.nr.: 99 99 99 77
Kontakt-info:
Telefon: 12 34 56 78
E-mail: jensjensen@jensen.dk
Aktivitet
Kiropraktisk klinik.
Indehaver
Jens Jensen
Rådhuspladsen
1001 København K
Cpr.nr. 010101-0101
Slutligningskommune: København
Revisor
Woiremose og Partner
Registreret revisionsanpartsselskab
C.F. Richs Vej 99 D, st.
2000 Frederiksberg
Regnskabsperiode
1. januar 2016 - 31. december 2016
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Indehaverens påtegning

Hermed aflægges virksomhedens årsregnskab for 2016.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.
Årsregnskabet omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold. Der er i årsregnskabet således undladt indregning af aktiver og forpligtelser samt oplysning om eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, som ikke vedrører erhvervsvirksomhedens aktiviteter.

København K, den 27. juni 2017

Jens Jensen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til ejeren af PERSONLIG - DEMO

Jeg har ydet assistance med opstillingen af årsregnskabet for
PERSONLIG - DEMO
Baseret på min bogføring og oplysninger fra indehaveren har jeg, i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling, opstillet årsregnskabet for 2016 bestående af skattemæssige specifikationer for 2016, balance pr. 31/12 2016 og resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2016.
Indehaveren har ansvaret for årsregnskabet.

Frederiksberg, den 27. juni 2017

Woiremose og Partner
Registreret revisionsanpartsselskab

Michael Jensen
Revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Der har ikke været ændringer i regnskabspraksis i dette år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,
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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Salg af varer og tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning, når varen eller ydelsen er solgt og leveret.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til salgsværdien i nettoomsætningen i takt med at arbejdet
udføres.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
samt amortisering af realkreditlån.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug.
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar

5 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer
amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet
reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1/1 2016 - 31/12 2016

Note
0

Nettoomsætning
Omkostninger til varer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
BRUTTOFORTJENESTE

2016

2015

1.421.311

1.184.592

-25.026

-42.544

-441.345

-349.577

954.940

792.471

0

Personaleomkostninger

0

0

0

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

0

0

954.940

792.471

-2.046

-4.934

952.894

787.537

DRIFTSRESULTAT

Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
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Balance pr. 31/12 2016
Aktiver
Note
0

2016

2015

Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

15.310

12.657

Andre tilgodehavender

38.900

38.900

Tilgodehavender i alt

54.210

51.557

Likvide beholdninger

33.805

26.991

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

88.015

78.548

AKTIVER I ALT

88.015

78.548

CVR-nr. 99999977

Side 9

PERSONLIG - DEMO

Balance pr. 31/12 2016
Passiver
Note

2016

2015

Egenkapital

37.738

30.191

EGENKAPITAL I ALT

37.738

30.191

9.000

14.000

Anden gæld

41.277

34.357

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

50.277

48.357

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

50.277

48.357

PASSIVER I ALT

88.015

78.548

Leverandører af varer og tjenesteydelser
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