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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2013
for Murerfirmaet Kim Frigast ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Haslev, den 22/05/2014
Direktion

Kim Frigast
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Murerfirmaet Kim Frigast ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Murerfirmaet Kim Frigast ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR
– danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er ledelsens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Roskilde, 22/05/2014

Jane Sørensen
Registreret Revisor FSR
HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
og er aflagt i danske kroner.
Dette er selskabets første regnskabsår.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
GENERELT
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.
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.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som 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 resultatopgørelse under finansielle poster.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
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.
Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.
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Den beregnede skat overføres til mellemregning med moderselskab.
Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som et tilgodehavende i det omfang, der er betalt for
meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget
betaling heraf.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med den
skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den
forventes realiseret.
Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar 5 år
Småanskaffelser indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab
indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt regnskabspost.
Varebeholdninger
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger uden tillæg af indirekte
produktionsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på
grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.
Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
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De enkelte igangværende arbejder indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af salgssummer med fradrag af aconto-faktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat overføres til moderselskabet.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelsen af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret, enten ved udligning af 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på
24½%.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til
nominel værdi.

CVR-nr. 34586403

Side 9 af 12

Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

3.539.024

2.677.479

-3.335.990
-23.104

-2.308.517
-7.552

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

179.930

361.410

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

13.974
-124.908

4.229
-15.596

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

68.996

350.043

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

68.996

350.043

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

-25.100

-90.550

Årets resultat .......................................................................................

43.896

259.493

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

43.896

259.493

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

43.896

259.493

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Goodwill ................................................................................................

2013
kr.
7.000

2012
kr.
9.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt .........................................................

7.000

9.000

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

77.863

98.967

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

77.863

98.967

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

84.863

107.967

Fremstillede varer og handelsvarer ........................................................

420.000

300.000

Varebeholdninger i alt .........................................................................

420.000

300.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ....................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

1.667.447
462.000
212.676
0
30.103

284.563
492.750
403.306
30.730
44.395

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

2.372.226

1.255.744

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

636

159.614

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

2.792.862

1.715.358

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

2.877.725

1.823.325
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
80.000
303.389

2012
kr.
80.000
259.493

2

383.389

339.493

Hensættelse til udskudt skat ..................................................................

12.100

16.150

Hensatte forpligtelser i alt ..................................................................

12.100

16.150

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt ...........................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Skyldig selskabsskat .............................................................................
Anden gæld ...........................................................................................

667.019
525.621
29.150
1.260.446

0
618.987
74.400
774.295

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

2.482.236

1.467.682

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

2.482.236

1.467.682

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

2.877.725

1.823.325

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013
kr.

2012
kr.

-2.820.708
-363.377
-151.904
-3.335.990

-2.032.716
-231.212
-44.588
-2.308.517

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
80.000
0
80.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
259.493
43.896
303.389

Ialt
kr.
339.493
43.896
383.389

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter at drive murer- og entreprenørvirksomhed samt
investeringsvirksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Kim Frigast Holding ApS for skat af koncernens
sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter samt udbytteskatter.
Garantiforpligtelse kr. 100.000..

5. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen
Ingen leasingforpligtelser.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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