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Selskabsoplysninger

Selskabet

DKA ApS
Syvvejen 10
4130 Viby
CVR nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Direktion

30 53 68 19
2. juni 2014
Roskilde
1. januar til 31. december

Henrik Langeskov Wind
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31.
december 2018 for DKA ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses
for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver
og passiver, den finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, som den omhandler.
Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldte.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viby, den 10. juni 2019
I direktionen:

Henrik Langeskov Wind
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitter er at levere og installere overfalds- og kaldeanlæg.
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold.
Selskabets resultat udviser et underskud, som selskabets ledelse vurderer som utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig
indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
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 når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.
Indtægter og omkostninger er periodiseret, således at de dækker perioden frem til
regnskabsårets udløb.
Nettoomsætningen
Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser samt ikke-fakturerede
indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder. Indregning sker, når:
- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder indregnes i takt med, at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen
svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode
anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på
balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele herunder betalinger - vil tilgå selskabet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, lokaler, administration
mv.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning,
vareforbrug herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og ændring i
varebeholdninger, andre eksterne omkostninger samt andre driftsindtægter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.
Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle
mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.
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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og
uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til
den nominelle værdi.
Omregning af beløb i fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller
tilnærmet kurs.
Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta indregnes til balancedagens kurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle poster.
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Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december
2018
kr.

Note
Bruttofortjeneste
1

133.610

0

-134.732

0

-1.122

0

Finansielle omkostninger

-25

0

Finansielle poster i alt

-25

0

Resultat før skat

-1.147

0

Skat af årets resultat

-2.754

0

Årets resultat

-3.901

0

Forslag til resultatdisponering
Udbytte
Overført resultat

0
-3.901

0
0

Disponeret i alt

-3.901

0

Personaleomkostninger
Driftsresultat

2

2017
t.kr.
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Balance pr. 31. december
Aktiver
2018
kr.

Note

2017
t.kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat

109.207
194
0

3
0
3

Tilgodehavender i alt

109.401

6

Likvide beholdninger

59.628

38

Omsætningsaktiver i alt

169.029

44

Aktiver i alt

169.029

44
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Balance pr. 31. december
Passiver
2018
kr.

Note
Selskabskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
3

2017
t.kr.

50.000
-12.375
0

50
-8
0

Egenkapital i alt

37.625

42

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

82.697
35.051
13.656

2
0
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

131.404

2

Gældsforpligtelser i alt

131.404

2

Passiver i alt

169.029

44
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Noter
2018
kr.

Note
1

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit

2

3

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

Egenkapital
Selskabskapital
Selskabskapital pr. 1. januar

Overført resultat
Overført resultat pr. 1. januar
Overført af årets resultat

Forslag til udbytte for regnskabsåret
Henlagt til udbytte pr. 1. januar
Udbetalt udbytte
Foreslået udbytte for regnskabsåret

2017
t.kr.

96.729
2.468
35.535

0
0
0

134.732

0

1

1

2.754

0

2.754

0

50.000

50

50.000

50

-8.474
-3.901

-8
0

-12.375

-8

0
0
0

0
0
0

0

0
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