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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012 for Nordfrost Køleservice ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 18. marts 2013
Direktion

Hans Jørgen Dahl
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Nordfrost Køleservice ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nordfrost Køleservice ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 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,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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.
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 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Esbjerg, den 18. marts 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Nordfrost Køleservice ApS
Boven 5
6700 Esbjerg
Telefon: 75124927
E-mail: info@nordfrost.dk
Hjemmeside: www.nordfrost.dk
CVR-nr.: 21 07 03 78
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 15. regnskabsår
Hjemstedskommune: Esbjerg

Direktion

Hans Jørgen Dahl

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stormgade 50
Postboks 80
6701 Esbjerg

Pengeinstitut

Den Jyske Sparekasse
Torvegade 8
6701 Esbjerg
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Beretning
Årsrapporten for Nordfrost Køleservice ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Hovedaktivitet
Selskabets aktiviteter består i handel og service indenfor køleteknik.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et overskud på DKK 449.625, og selskabets balance pr. 31.
december 2012 udviser en egenkapital på DKK 1.005.764.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2012

2011

DKK

DKK

2.528.366

2.010.956

-1.803.304

-1.707.847

-133.120

-160.656

591.942

142.453

Finansielle indtægter

12.594

3.497

Finansielle omkostninger

-4.836

-14.252

599.700

131.698

-150.075

-34.694

449.625

97.004

449.625

97.004

449.625

97.004

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2012

2011

DKK

DKK

162.951

290.487

71.662

77.246

234.613

367.733

Anlægsaktiver

234.613

367.733

Varebeholdninger

332.500

335.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.834.270

633.093

Igangværende arbejder for fremmed regning

0

80.000

51.578

28.061

16.300

3.400

20.000

20.093

1.922.148

764.647

0

190.910

Omsætningsaktiver

2.254.648

1.290.557

Aktiver

2.489.261

1.658.290

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

2

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

4
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Balance 31. december
Passiver
Note

2012

2011

DKK

DKK

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

505.764

505.764

1.005.764

1.005.764

Kreditinstitutter

188.405

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder

131.250

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

149.224

194.151

Egenkapital
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Gæld til tilknyttede virksomheder

33.616

64.132

Selskabsskat

162.975

41.475

Anden gæld

368.402

255.764

Foreslået udbytte for regnskabsåret

449.625

97.004

Kortfristet gæld

1.483.497

652.526

Gældsforpligtelser

1.483.497

652.526

Passiver

2.489.261

1.658.290

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Nærtstående parter og ejerforhold

6
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Noter til årsrapporten
1

2

2012

2011

DKK

DKK

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

162.975

41.475

Årets udskudte skat

-12.900

-6.781

150.075

34.694

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

1.015.449

111.680

Kostpris 31. december

1.015.449

111.680

Ned- og afskrivninger 1. januar

724.962

34.434

Årets afskrivninger

127.536

5.584

Ned- og afskrivninger 31. december

852.498

40.018

Regnskabsmæssig værdi 31. december

162.951

71.662

5 år

20 år

Afskrives over
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Egenkapital

Egenkapital 1. januar

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

500.000

505.764

1.005.764

Årets resultat

0

449.625

449.625

Foreslået udbytte

0

-449.625

-449.625

500.000

505.764

1.005.764

Egenkapital 31. december

9

Noter til årsrapporten
4

2012

2011

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver

-16.300

-3.400

16.300

3.400

0

0

Opgjort skatteaktiv

16.300

3.400

Regnskabsmæssig værdi

16.300

3.400

Overført til udskudt skatteaktiv
Udskudt skatteaktiv
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Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2012.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

HJD Holding ApS, Esbjerg
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Nordfrost Køleservice ApS for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2012 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der
er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Regnskabspraksis
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5 år
20 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i
resultatopgørelsen.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, 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.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
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Regnskabspraksis
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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