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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for MK Fjordens ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2014 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 11. marts 2015
Direktion

Kenneth Ørntoft Larsen
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Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet
Til ledelsen i MK Fjordens ApS
Vi har udført review af årsregnskabet for MK Fjordens ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er
blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme.
Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 11. marts 2015

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Palle Thaisen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

MK Fjordens ApS
Maglemosevej 1
Marbjerg
2640 Hedehusene
CVR-nr.:

31 41 19 98

Stiftet:

1. april 2008

Hjemsted:

Hedehusene

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Kenneth Ørntoft Larsen

Revisor

RIR REVISION, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2014
kr.

2013
t.kr.

1.589.626

705

-1.288.232
-73.029

-956
-76

Driftsresultat

228.365

-327

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

100
-34.903

2
-36

Resultat før skat

193.562

-361

0

-2

193.562

-363

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

193.562
0

0
-363

Disponeret i alt

193.562

-363

Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

2

3

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2014
kr.

2013
t.kr.

Indretning lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

24.040
302.211

36
146

Materielle anlægsaktiver i alt

326.251

182

Andre tilgodehavender

19.750

20

Finansielle anlægsaktiver i alt

19.750

20

346.001

202

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

125.500

152

Varebeholdninger i alt

125.500

152

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

853.725
18.000
0

715
0
6

Tilgodehavender i alt

871.725

721

Omsætningsaktiver i alt

997.225

873

1.343.226

1.075

Note
Anlægsaktiver
4
4

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
2014
kr.

2013
t.kr.

Anpartskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

125.000
3.000
120.763

125
3
-72

Egenkapital i alt

248.763

56

165.148
209.775
116.339
0
603.201

205
209
121
85
399

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.094.463

1.019

Gældsforpligtelser i alt

1.094.463

1.019

Passiver i alt

1.343.226

1.075

Note
Egenkapital
5
6
7

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Eventualposter

10 Nærtstående parter
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Noter
1.

2.

Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med sidste år været at drive tømrer-, snedker- og
entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

2014
kr.

2013
t.kr.

4.475
30.428

5
31

34.903

36

0

2

0

2

Indretning
lejede lokaler
kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.

98.650

555.828

0

216.535

Kostpris ultimo

98.650

772.363

Af- og nedskrivninger primo

62.279

409.454

Årets afskrivninger

12.331

60.698

Af- og nedskrivninger ultimo

74.610

470.152

Regnskabsmæssig værdi ultimo

24.040

302.211

Andre finansielle omkostninger
Renter, tilknyttede virksomheder
Andre renteomkostninger

3.

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

4.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo
Tilgang
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Noter

5.

125

125.000

125

3.000

3

3.000

3

-72.799
193.562

291
-363

120.763

-72

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte overskud eller underskud

8.

125.000

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission primo

7.

31/12 2013
t.kr.

Anpartskapital
Anpartskapital primo

6.

31/12 2014
kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har deponeret skadesløsbrev med virksomhedspant på i alt 350 t.kr. til sikkerhed for
bankgæld.

9.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 87 t.kr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 16-43 måneder og en samlet restleasingydelse på 230
t.kr.

10.

Nærtstående parter
Transaktioner
Der er foretaget handel med nærtstående parter. Transaktionerne er forgået på markedsmæssige
vilkår.
Endvidere er der foretaget forrentning af koncernmellemværender under hensyntagen til
lovgivningens gældende regler.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for MK Fjordens ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-10 år
3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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