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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2015 - 30. juni 2016 for Kvist & Kristensen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 -
30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Restrup, den 6. september 2016

Direktion

Allan Nørgaard Kristensen

Bestyrelse

Tage Mosegaard Kvist Gitte Kvist Pia Kristensen

Allan Nørgaard Kristensen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Kvist & Kristensen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Kvist & Kristensen A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen 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 på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført 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 revi-
sionen 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 oplys-
ninger  i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ring af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Vi skal oplyse, at selskabet ikke har overholdt momsloven, idet selskabet ikke har foretaget rettidig
indberetning.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yder-
ligere 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Aalborg, den 6. september 2016

!"#"$%&'(
!"#"!#$"%&'!(&(" &()'!'%*!+#&"*(&!(,!-#.
CVR-nr. 32 89 54 68

John Dahl Larsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Kvist & Kristensen A/S

Restrup Skovvej 36

9240 Nibe

Telefon: 98341011

Telefax: 98342111

Hjemmeside: www.kvistogkristensen.dk

CVR-nr.: 10 00 07 69

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Stiftet: 15. oktober 1999

Hjemsted: Aalborg

Bestyrelse Tage Mosegaard Kvist

Gitte Kvist

Pia Kristensen

Allan Nørgaard Kristensen

Direktion Allan Nørgaard Kristensen

Revision Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab

Voergaardvej 2

9200  Aalborg SV

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S

Østeraa 12

9000 Aalborg
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed inden for handel, investering og håndværk.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 260.700, og selskabets balance pr.
30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.264.594.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kvist & Kristensen A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregule-
ringer 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 selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant 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 årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og
andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter  ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til
dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsæt-
ningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af
rabatter.

Endvidere indregnes Igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen udføres,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger
på ordrerne og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt,
at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der
er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af  materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i re-
sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og
indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 år 159.800 kr
Indretning af lejede lokaler 10 år 0 kr

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er la-
vere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen
til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder 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 et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer 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 omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forplig-
telse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. 

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. I de tilfælde, hvor opgørel-
se af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For in-
deværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse 1. juli  - 30. juni

Note 2015/16

kr.

2014/15

kr.

Bruttofortjeneste 6.540.800 6.249.919

Personaleomkostninger 1 -6.116.952 -5.977.366

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -68.017 -159.417

Resultat før finansielle poster 355.831 113.136

Finansielle indtægter 2 54.870 41.247

Finansielle omkostninger 3 -84.868 -65.361

Resultat før skat 325.833 89.022

Skat af årets resultat 4 -65.133 -23.506

Årets resultat 260.700 65.516

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte 0 0

Overført resultat 260.700 65.516

260.700 65.516
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Balance pr. 30. juni

Note 2016

kr.

2015

kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver 5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 242.759 286.095

Indretning af lejede lokaler 139.859 164.538

382.618 450.633

Finansielle anlægsaktiver

Deposita 4.500 4.500

4.500 4.500

Anlægsaktiver i alt 387.118 455.133

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 342.017 322.567

342.017 322.567
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Balance pr. 30. juni  (Fortsat)

Note 2016

kr.

2015

kr.

AKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.762.100 2.459.305

Igangværende arbejder for fremmed regning 6 748.885 585.165

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.462.139 1.264.162

Andre tilgodehavender 109.321 139.212

Periodeafgrænsningsposter 16.425 36.570

5.098.870 4.484.414

Værdipapirer

Værdipapirer 4.280 5.855

4.280 5.855

Likvide beholdninger 133 0

Omsætningsaktiver i alt 5.445.300 4.812.836

AKTIVER I ALT 5.832.418 5.267.969
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Balance pr. 30. juni

Note 2016

kr.

2015

kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL 7

Selskabskapital 500.000 500.000

Overført resultat 764.594 503.891

Egenkapital i alt 1.264.594 1.003.891

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelse til udskudt skat 70.377 102.330

Hensatte forpligtelser i alt 70.377 102.330

GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede gældsforpligtelser

Selskabsskat 97.086 112.001

97.086 112.001

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 1.816.771 2.104.129

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.053.061 637.611

Selskabsskat 112.001 0

Anden gæld 1.418.528 1.308.007

4.400.361 4.049.747

Gældsforpligtelser i alt 4.497.447 4.161.748

PASSIVER I ALT 5.832.418 5.267.969

Eventualposter mv. 8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9
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Noter til årsregnskabet

2015/16

kr.

2014/15

kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 4.961.393 4.961.721

Pensioner 771.774 735.385

Andre omkostninger til social sikring 210.135 184.323

Andre personaleomkostninger 173.650 95.937

6.116.952 5.977.366

2 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 54.683 40.047

Andre finansielle indtægter 187 1.200

54.870 41.247

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 84.868 65.361

84.868 65.361

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 97.086 112.001

Årets udskudte skat -31.953 -88.495

65.133 23.506
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Noter til årsregnskabet

5 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, drifts-

materiel og inventar

Indretning af lejede

lokaler

Kostpris 1. juli 2015 2.217.225 246.808

Kostpris 30. juni 2016 2.217.225 246.808

Af- og nedskrivninger 1. juli 2015 1.931.129 82.269

Årets afskrivninger 43.337 24.680

Af- og nedskrivninger 30. juni 2016 1.974.466 106.949

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 242.759 139.859

6 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder, salgspris 1.433.885 2.435.165

Igangværende arbejder, a contofaktureret -685.000 -1.850.000

748.885 585.165
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Noter til årsregnskabet

7 Egenkapital

Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2015 500.000 503.894 1.003.894

Årets resultat 0 260.700 260.700

Egenkapital 30. juni 2016 500.000 764.594 1.264.594

Selskabskapitalen består af 1.000 anparter à nominelt kr. 500. Ingen anparter er tillagt særlige rettig-
heder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået en lejekontrakt med en opsigelse på 6 mdr. svarende til kr. 12.000.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 15 mdr. på kopimaskine med en gennemsnitlig ydelse på kr. 530, i alt kr 7.950.

Restløbetid i 26-51 mdr. på driftsmidler med en gennemsnitlig ydelse på kr. 1.940, i alt t.kr. 665

Virksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter
ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties
inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for
sambeskatningskredsen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab pr. 30. juni 2016.
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Noter til årsregnskabet

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 400.000 i ovenstående andre anlæg, driftsmateriel og
inventar, hvis regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2016 udgør kr. 242.759.

Til sikkerhed for arbejdsgaranti på kr. 713.843 overfor bygherrer for gennemførelse af arbejde stillet af
pengeinstitut.

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet virksomhedspant på kr. 2.000.000 i nuværende og
fremtidige erhvervelser af andre anlæg, driftsmidler og inventar, råvarer og hjælpematerialer,
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt igangværende arbejder for fremmed regning efter
reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af
virksomhedspantet udgør pr. 30/6 2016 kr. 4.095.761.
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