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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KHG Byg ApS
Nytorv 17, 2.
1450 København K

CVR-nr: 37780472
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 

 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.

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

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Årsrapporten for KHG Byg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflægges i danske kroner.

 

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 
Leasing
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
 
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 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 kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
 

Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
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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 danske koncernforbundne virksomheder.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Hansi Invest ApS. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget
i resultatopgørelsen og er afregnet via Hansi Invest ApS på forfaldstidspunktet.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre
driftsomkostninger.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat 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
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse 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 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.
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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ........................................................ 757.356 196.923

Personaleomkostninger  .................................................................. -1.081.903 -897.912

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -324.547 -700.989

     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede
virksomheder  .................................................................................. 

-59.917 -43.716

     Andre finansielle omkostninger  ................................................ -402 -392

Ordinært resultat før skat  ........................................................... -384.866 -745.097

Skat af årets resultat  ....................................................................... 84.671 114.285

Årets resultat  ................................................................................ -300.195 -630.812

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. -300.195 -630.812

I alt  ................................................................................................. -300.195 -630.812
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Balance 31. december 2019
Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  .................................. 57.991 223.364
Andre tilgodehavender  ................................................................... 156.513 224.640

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 214.504 448.004

Likvide beholdninger  ..................................................................... 376.992 38.186

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 591.496 486.190

Aktiver i alt  ................................................................................... 591.496 486.190
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Balance 31. december 2019
Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 50.000 50.000
Overført resultat  ............................................................................ -1.283.668 -1.033.473

Egenkapital i alt  .......................................................................... -1.233.668 -983.473

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder  ........................... 1.750.409 1.352.020
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

74.755 117.643

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 1.825.164 1.469.663

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 1.825.164 1.469.663

Passiver i alt  ................................................................................. 591.496 486.190
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Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

KHG Byg ApS er sambeskattet med Hansi Invest ApS.

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

 
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 4


