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Fruensgaard Byg A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 for Fruensgaard
Byg A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, den 31. marts 2014

Direktionen

Flemming Fruensgaard

Bestyrelsen

Flemming Fruensgaard

Karen Eriksen

Claus Vinther
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Fruensgaard Byg A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Fruensgaard Byg A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Fruensgaard Byg A/S for regnskabsåret 01.01.13 31.12.13, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets 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 selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.13 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Aalborg, den 31. marts 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
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Fruensgaard Byg A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet består i at drive murer-, bygge- og montagevirksomhed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.13 - 31.12.13 udviser et resultat på DKK 587.862 mod DKK
520.953 for tiden 01.01.12 - 31.12.12. Balancen viser en egenkapital på DKK 2.231.411.
I årets løb har selskabet haft fokus på integration af tømrerafdelingen, hvilket har medført
yderligere engangsomkostninger.
I øvrigt finder ledelsen årets resultat tilfredsstillende.
Selskabets finansielle stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, fremgår
iøvrigt af efterfølgende resultatopgørelse for 2013 og balance pr. 31.12.13.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse

2013
DKK

2012
DKK

Bruttofortjeneste

8.137.622

6.782.064

Personaleomkostninger

-6.755.379

-5.519.543

Resultat før af- og nedskrivninger

1.382.243

1.262.521

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-554.180

-500.462

Resultat af primær drift

828.063

762.059

13.229
-66.830

3.731
-66.612

Finansielle poster i alt

-53.601

-62.881

Resultat før skat

774.462

699.178

Skat af årets resultat

-186.600

-178.225

Årets resultat

587.862

520.953

150.000
437.862

0
520.953

587.862

520.953

Note

1

2

3

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

Forslag til resultatdisponering
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.13
DKK

31.12.12
DKK

492.508
1.020.044
451.210

500.000
846.550
438.253

Materielle anlægsaktiver i alt

1.963.762

1.784.803

Anlægsaktiver i alt

1.963.762

1.784.803

70.065

53.478

70.065

53.478

2.905.031
1.635.295
0
756
70.654

1.786.576
208.602
8.700
0
75.435

4.611.736

2.079.313

34.049

20.952

34.049

20.952

967

1.249.847

Omsætningsaktiver i alt

4.716.817

3.403.590

Aktiver i alt

6.680.579

5.188.393

Note

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt

4

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele i alt
Likvide beholdninger
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Balance

PASSIVER
31.12.13
DKK

31.12.12
DKK

500.000
1.581.411
150.000

500.000
1.143.549
0

2.231.411

1.643.549

Hensættelser til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

177.900
100.000

0
500.000

Hensatte forpligtelser i alt

277.900

500.000

171.547

218.613

171.547

218.613

176.802
416.547
852.130
1.194.492
0
1.359.750

122.295
0
645.849
673.056
342.855
1.042.176

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.999.721

2.826.231

Gældsforpligtelser i alt

4.171.268

3.044.844

Passiver i alt

6.680.579

5.188.393

Note

Selskabskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
5

Egenkapital i alt

Kreditinstitutter i øvrigt
6

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

7
8

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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 afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Ejendomme
Varebiler
Driftsmateriel og inventar

50
5
5

50
0
0

Grunde afskrives ikke.
Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Finansielt leasede aktiver indregnes på anskaffelsestidspunktet i balancen til dagsværdien
eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Finansielt leasede
aktiver indregnes og måles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med
tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde
med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til
dagsværdi i balancen.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på
igangværende arbejder, omstruktureringer m.v. og indregnes, når selskabet på balancedagen
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil
medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensættelsen måles ud fra et skøn
over dagsværdien af forpligtelsen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes
i balancen med den gældende skatteprocent.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.
Restleasingforpligtelsen for finansielt leasede aktiver måles i balancen som gæld til kreditinstitutter, og leasingydelsens rentedel indregnes løbende i resultatopgørelsen.
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Noter

2013
DKK

2012
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

5.496.934
921.014
159.615
177.816

4.524.339
715.886
114.124
165.194

I alt

6.755.379

5.519.543

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

15.753
51.077

23.783
42.829

I alt

66.830

66.612

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

0
186.600

342.925
-164.700

I alt

186.600

178.225

16.269.295
-14.634.000

3.931.546
-3.722.944

1.635.295

208.602

1. Personaleomkostninger

2. Andre finansielle omkostninger

3. Skatter

4. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Acontofaktureringer
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto
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Noter

5. Egenkapital

Selskabskapital

Beløb i DKK

Forslag til udOverført bytte for regnresultat
skabsåret

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12
Saldo pr. 01.01.12
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

500.000
0
0

622.596
0
520.953

400.000
-400.000
0

Saldo pr. 31.12.12

500.000

1.143.549

0

Saldo pr. 01.01.13
Forslag til resultatdisponering

500.000
0

1.143.549
437.862

0
150.000

Saldo pr. 31.12.13

500.000

1.581.411

150.000

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.
Selskabskapitalen består af:

Aktieklasse A

Antal

Pålydende
værdi

500.000

500.000

6. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.13

Gæld i alt
31.12.12

Kreditinstitutter i øvrigt

176.802

0

348.349

340.908
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Noter

7. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og
eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

8. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der givet virksomhedspant t.DKK 500.

18

