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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

PRIMA-RENT ApS
Rosenalle 10
3320 Skævinge
Telefonnummer:
e-mailadresse:

23395530
Prima-rent@youseepost.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

32079466
01/01/2013 - 31/12/2013
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for PRIMA-RENT ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skævinge, den 27/01/2014
Direktion

Per Østenkær Svendsen
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rengøring samt handel,
finansiering og anden beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er tilfredsstillende, og som forventet.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for PRIMA-RENT ApS er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven
for en klasse B-virksomhed.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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.
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.
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 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. Valutakurs-differencer, 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,
omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Bruttofortjeneste
Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 32, hvorefter bruttofortjeneste er sammendraget.
Bruttofortjenesten består af selskabets nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration samt
salgsomkostninger.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen
mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Selskabsskat og udskudt skat
Årets skat, 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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab. Årets selskabsskat føres via mellemregning og afsættes i
moderselskabet.

Balance
Anlægsaktiver
Rettigheder, 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 klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider. Afskrivningerne foretages
med følgende procenter:
Driftsmateriel og inventar

20 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 pr. enhed indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører mv. måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

603.606

598.723

-492.827
0
-75.137

-471.484
-8.374
-92.635

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

35.642

26.230

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

35.642

26.230

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

35.642

26.230

-9.298

-7.124

26.344

19.106

Overført resultat .......................................................................................

26.344

19.106

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

26.344

19.106

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note

2013
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2012
kr.
0

Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

0

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

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Udskudte skatteaktiver ............................................................................
Tilgodehavende skat ................................................................................

65.403
1.987

43.395
2.649
2.308

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

67.390

48.352

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

244.829

202.846

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

312.219

251.198

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

312.219

251.198
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
74.216

2012
kr.
125.000
47.871

3

199.216

172.871

Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

6.636
106.367

78.327

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

113.003

78.327

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

113.003

78.327

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

312.219

251.198

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring inkl. refusioner mm.

2013
kr.

2012
kr.

565.690
0
-72.863
492.827

526.036
0
-54.552
471.484

2013
kr.

2012
kr.

8.636
662
0
9.298

4.692
2.432
0
7.124

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
47.871

kr.
0

kr.
172.871

0

0

0

0

0

0
125.000

0
0

26.344
74.216

0
0

26.344
199.216
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