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Indholdsfortegnelse

EMKA KEMI ApS

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2020 ‐ 31. marts 2021 for
EMKA KEMI ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2020 ‐ 31. marts
2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 6. maj 2021
Direktion

Frank Blinkenberg
Direktør
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EMKA KEMI ApS

Virksomheden

CVR‐nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

EMKA KEMI ApS
George Marshalls Vej 31, 2. tv.
2450 København SV
39093820
16. november 2017
København
1. april 2020 ‐ 31. marts 2021

Direktion

Frank Blinkenberg, Direktør

Revisor

REVISOR BECH ApS
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V
Hello@revisorbech.dk
REVISORBECH.dk
40088318

E‐mail
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CVR‐nr.
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Virksomhedsoplysninger

EMKA KEMI ApS

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med byggekemiske produkter indenfor områderne
fliselimssystemer, betonreparationssystemer, vandtætning og gulvsystemer samt enhver i forbindelse hermed
bestående virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2020 ‐ 31. marts 2021 udviser et resultat på kr. 714.563, og
selskabets balance pr. 31. marts 2021 udviser en balancesum på kr. 3.067.317, og en egenkapital på kr. 1.217.206.

Udbruddet af Coronavirus (COVID‐19) betyder nye udfordringer og risici for virksomheden. Der er truffet en række
foranstaltninger med henblik på at sikre kunders og medarbejders helbred og sundhed. I tilknytning til de
helbredsmæssige risici har virusudbruddet betydet usikkerhed og ustabilitet såvel politisk/samfundsmæssigt
som for virksomheden. Nuværende og eventuelle fremtidige politiske og økonomiske foranstaltninger, som måtte
blive sat i værk, vil kunne afstedkomme finansielle risici knyttet til virksomhedens drift og eventuelt begrænse
virksomhedens aktivitet.
Virksomhedens nuværende og planlagte aktiviteter giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle risici, og
selskabets likviditetsberedskab vurderes at være sikret i tilstrækkeligt omfang.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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Årets resultat anses som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

EMKA KEMI ApS

Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af‐ og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

1

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat
Resultatdisponering
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2020/21
kr.

2019/20
kr.

1.854.878

2.158.785

‐893.255

‐948.002

‐51.043
910.580

‐25.451
1.185.332

7.857
1.900
‐2.498
917.839

7.392
2.700
‐2.971
1.192.453

‐203.276
714.563

‐269.233
923.220

700.000
14.563
714.563

700.000
223.220
923.220
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Resultatopgørelse

EMKA KEMI ApS

Balance 31. marts 2021
2021
kr.

2020
kr.

260.425
260.425

280.789
280.789

2.264
2.264

2.264
2.264

262.689

283.053

1.810.959
774.472
26.520
39.512
2.651.463

1.317.407
889.461
26.000
29.278
2.262.146

153.165

121.671

Omsætningsaktiver

2.804.628

2.383.817

Aktiver

3.067.317

2.666.870

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Aktiver

EMKA KEMI ApS

Balance 31. marts 2021

2021
kr.

2020
kr.

50.000
467.206
700.000
1.217.206

50.000
452.644
700.000
1.202.644

22.301
22.301

23.405
23.405

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

843.764
204.380
779.666
1.827.810

407.594
256.696
776.531
1.440.821

Gældsforpligtelser

1.827.810

1.440.821

Passiver

3.067.317

2.666.870

Note

Virksomhedskapital
Overført resultat
Udbytte for regnskabsåret
Egenkapital
Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Forpligtelser i henhold til leje‐ eller leasingkontrakter, der
ikke er indregnet i balancen
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Passiver

EMKA KEMI ApS

Egenkapitalopgørelsen
Udbytte for

Egenkapital 1. april 2020
Betalt udbytte
Årets resultat
Egenkapital 31. marts 2021

Virksomheds

Overført

regnskabs‐

kapital

resultat

året

I alt

50.000

452.643

700.000

1.202.643

0

0

‐700.000

‐700.000

0

14.563

700.000

714.563

50.000

467.206

700.000

1.217.206
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Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 3 år.
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EMKA KEMI ApS

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for EMKA KEMI ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse B samt tilvalg fra højere klasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab
og ‐gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be‐ eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og ‐tab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten
bruttofortjeneste.
Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer
og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til
underleverandører mv.
‐ 10 ‐
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Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

EMKA KEMI ApS

Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler, biler, tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og
pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Brugstid
3‐5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Restværdi
0‐20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller ‐omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og ‐tab
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
datterselskaber.
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds‐ og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra
virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
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Af‐ og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af‐ og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
følgende vurdering af brugstider og restværdier:

EMKA KEMI ApS

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af‐ og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte
eller fastsat i vedtægterne.
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte,
som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller
afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
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.
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Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives
hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

EMKA KEMI ApS

Anvendt regnskabspraksis
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Eventualaktiver og ‐forpligtelser
Eventualaktiver og ‐forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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EMKA KEMI ApS

Noter
2020/21

2019/20

693.256
194.400
5.599
893.255

739.135
204.600
4.267
948.002

1

1

204.380
‐1.104
203.276

256.696
12.537
269.233

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede

Aktuel skat
Regulering af udskudt skat

3. Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for
skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for EMKA KEMI HOLDING ApS, der er administrationsselskab i
sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter. Eventuelle senere
korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Forpligtelser i henhold til leje‐ eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen
Selskabet har indgået lejeforpligtelser med 3 måneders opsigelse. Forpligtelsen udgør t.kr. 7 pr. statusdagen.
Der er herudover ingen forpligtelser i henhold til leje‐ eller leasingkontrakter pr. statusdagen.
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2. Skat af årets resultat

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Frank Blinkenberg

Direktør
Serienummer: PID:9208-2002-2-879583598582
IP: 93.167.xxx.xxx
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Dirigent
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