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Ledelsespåtegning
Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Frederiksborg Rengøring ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling og pengestrømme samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesbe-retningen indeholder
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Farum, den 07/12/2012
Direktion

John Toelhøj
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i FREDERIKSBORG RENGØRING ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for FREDERIKSBORG RENGØRING ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 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 handlinger 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 virksomhedens 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 virksomhedens
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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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Rødovre, 07/11/2012

Christian Danielsen
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i rengøringsvirksomhed.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Frederiksborg Rengøring ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-leringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-ninger, herunder afog 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 fra-gå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
for-pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-rapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
Valutakursgevinster og –tab indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.
Konkurrencemæssige vilkår
Selskabet er aktør på et marked med meget hård konkurrence, ligesom markedet må betragtes som yderst
overskueligt og gennemsigtigt.
Derfor har selskabets ledelse fundet det påkrævet at anvende undtagelsesbestemmelserne i
årsregn-skabslovens § 32 i henhold til hvilken selskabet kan undlade at vise omsætning, vareforbrug og
an-dre eksterne omkostninger. I stedet er disse poster sammendraget i posten bruttofortjeneste.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, så snart levering og risikoovergang til køber har fundet
sted.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter enhver omkostning, der ikke er direkte afledt af nettoomsæt-ningen.
Småanskaffelser under kr. 12.300 straksafskrives.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og sociale bidrag.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter såvel afkast af indestående i pengeinstitutter som afkast af værdipapirer
(kapitalandele). Finansielle poster indeholder ligeledes værdireguleringer af samme kapitalandele.
Selskabsskat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-gørelsen.
Skatter vedrørende tidligere år indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af forbedringer og med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Fra og med 2009/10 afskrives ejendommen over 50 år.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen af aktivet.
Driftsmateriel og inventar afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, som er 5 år
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. I det omfang det skønnes nødvendigt, nedskrives til
imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris tillagt beregnet avance.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi svarende til den på statusdagen noterede børskurs.
Selskabsskat
Selskabsskat afsættes med 25% af årets skattepligtige indkomst.
Udskudt skat beregnes som 25% af skattemæssige merafskrivninger.
Gæld og forpligtelser
Al gæld indregnes til amortiseret kostpris.
Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. En forpligtelse, der eksisterer
på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for en
eventualforpligtelse. Lejeforpligtelser er anført under eventualforpligtelser.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

626.354

478.885

-290.997
-15.636

-461.519
-15.636

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

319.721

1.730

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

150.715
0

523.093
-2.673

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

470.436

522.150

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

470.436

522.150

-161.182

-87.959

309.254

434.191

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................
Overført resultat ......................................................................................

95.000
214.254

95.000
339.191

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

309.254

434.191

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note

2011/12
kr.
734.856

2010/11
kr.
750.492

3

734.856

750.492

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

734.856

750.492

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

90.358
70.966
0

54.918
0
43.000

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

161.324

97.918

Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

1.731.543

1.648.939

Værdipapirer og kapitalandele i alt ..................................................

1.731.543

1.648.939

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

1.958.057

2.008.362

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

3.850.924

3.755.219

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

4.585.780

4.505.711

Grunde og bygninger ............................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
200.000
4.070.699
95.000

2010/11
kr.
200.000
3.856.445
95.000

4

4.365.699

4.151.445

Skyldig selskabsskat ................................................................................

99.025

58.796

Langfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

99.025

58.796

Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................

26.375
8.796
85.885

20.000
0
275.470

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

121.056

295.470

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

220.081

354.266

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

4.585.780

4.505.711

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
Forslag til udbytte ....................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2011/12
kr.

2010/11

154.670
132.892
3.435
290.997

328.400
129.150
3.969
461.519

2011/12
kr.

2010/11

121.825
0
39.357
161.182

81.950
0
6.009
87.959

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
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3. Materielle anlægsaktiver i alt
Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

Andre
Anlæg mv.
kr.

781.764
0
0
781.764

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

31.272
15.636
0
-46.908

0
0
0
0

0
0
0
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

734.856

0

0

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning Overført
Virksomheds-kapital
efter indre
resultat
værdis metode
kr.
kr.
kr.
200.000
0 3.856.445
0
0
200.000

0

0

0
214.254
0 4.070.699

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
kr.
95.000 4.151.445
-95.000

-95.000

95.000
309.254
95.000 4.365.699

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti-, veksel-, pensions-, eller andre forpligtelser udover
hvad der fremgår af årsrapporten.
Der er udstedt ejerpantebrev stort kr. 15.000 i selskabets ejendom (bogført værdi kr. 734.856) til
sikkerhed for mellemværende med ejerforening.
Selskabet har herudover ikke foretaget pantsætninger.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 7. dec 2012.
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