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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. februar 2013 - 31. januar 2014 for Viftrup Jespersen A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. februar 2013 - 31. januar 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Videbæk, den 22. april 2014
Direktion:

Hans Viftrup Jespersen

Bestyrelse:

Margit Jespersen

Hans Viftrup Jespersen

Helle Viftrup Flohr

Mette Viftrup Lund
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Mona Elmholdt
Thygesen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Viftrup Jespersen A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Viftrup Jespersen A/S for regnskabsåret 1. februar 2013 - 31. januar 2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 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 udført 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 revisionen 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 oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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. 31. januar 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. februar 2013 - 31.
januar 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 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.

Esbjerg, den 22. april 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim A. Junk
statsaut. revisor
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Lars Stagaard Jensen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Viftrup Jespersen A/S
Bredgade 31
6920 Videbæk
Telefon:
Telefax:

97 17 16 44
97 17 31 69

CVR-nr.:
51 20 83 15
Stiftet:
3. juli 1982
Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern
Regnskabsår:
1. februar 2013 - 31. januar 2014

Bestyrelse
Margit Jespersen
Hans Viftrup Jespersen
Mona Elmholdt Thygesen
Helle Viftrup Flohr
Mette Viftrup Lund

Direktion
Hans Viftrup Jespersen

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Havnegade 33
6700 Esbjerg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 22. april 2014 på selskabets adresse.
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet omfatter installatørvirksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Pr. 1. februar 2013 er to af selskabets ejendomme udskilt til søsterselskabet Viftrup
Jespersen Ejendomme ApS. Balancesummen pr. 1. februar 2013 er nedbragt med 481 tkr. og
egenkapitalen med 184 tkr. som konsekvens heraf.
Årets resultat efter skat viser et overskud på 4.553 tkr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.
Af selskabets balancesum på 9.507 tkr. udgør egenkapitalen 6.716 tkr. svarende til 70,6 %.
Selskabet forventer et mindre aktivitetsniveau i det kommende år.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser af væsentlig betydning for
bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Viftrup Jespersen A/S for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
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 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.

Spaltning
Ved spaltninger med deltagelse af virksomheder under modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægsningsmetoden.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de
indtjenes.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Selskabet er sambeskattet med dets modervirksomhed og egne koncernselskaber. Den
aktuelle skat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster (fuld fordeling med re- fusion vedrørende skattemæssige underskud). De
sambeskattede selskaber indgår i a'conto- skatteordningen.
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 i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

30 år
3-8 år
5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Øvrige værdipapirer måles til anskaffelsessum.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Anvendt regnskabspraksis
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 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 nedskrives 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 aconto- og forudbetalinger.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året,
vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Anvendt regnskabspraksis
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 er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Resultatopgørelse
Note 2013/14

2012/13
tkr.

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

1
4

12.261.805
-5.986.260
-240.950

12.412
-6.804
-99

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter

2

6.034.595
46.915

5.509
31

Resultat før skat
Skat af årets resultat

3

6.081.510
-1.528.175

5.540
-1.379

4.553.335

4.161

4.500.000
53.335

4.500
-339

4.553.335

4.161

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Udbytte
Overført resultat
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Balance
Note 2013/14

2012/13
tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg og maskiner

4
225.000
553.550

573
633

778.550

1.206

2.200

2

Anlægsaktiver i alt

780.750

1.208

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer

300.100

253

1.788.770
208.300
33.826
27.000

3.769
189
8
172

2.057.896

4.138

6.368.511

5.026

Omsætningsaktiver i alt

8.726.507

9.417

AKTIVER I ALT

9.507.257

10.625

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Periodeafgrænsningsposter
Udskudt skatteaktiv
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Balance
Note 2013/14

2012/13
tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overførte resultater
Foreslået udbytte

7
920.000
1.296.170
4.500.000

1.000
1.347
4.500

6.716.170

6.847

380.994
1.332.836
1.077.257

1.277
1.340
1.161

2.791.087

3.778

Gæld i alt

2.791.087

3.778

PASSIVER I ALT

9.507.257

10.625

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

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Noter
1

2

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

5.420.611
413.264
152.385

6.182
471
151

5.986.260

6.804

Finansielle indtægter
I finansielle indtægter indgår renteindtægter fra tilknyttet virksomhed med 10 tkr. (2013: 0
kr.)

3

4

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af udskudt skat ultimo som følge af ændring i
selskabsskatteprocenten

1.528.175
-3.000

1.340
39

3.000

0

1.528.175

1.379

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Tekniske
anlæg og
maskiner

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar

I alt

Kostpris 1. februar 2013
Årets tilgang
Årets afgang

2.736.284
0
-2.176.841

4.129.293
157.000
-25.410

113.550
0
0

6.979.127
157.000
-2.202.251

Kostpris 31. januar 2014

559.443

4.260.883

113.550

4.933.876

Afskrivninger 1. februar 2013
Årets afskrivninger
Årets afgang

2.163.484
12.000
-1.841.041

3.496.293
236.450
-25.410

113.550
0
0

5.773.327
248.450
-1.866.451

Afskrivninger 31. januar 2014

334.443

3.707.333

113.550

4.155.326

Regnskabsmæssig værdi 31. januar 2014

225.000

553.550

0

778.550

Under årets afskrivninger i resultatopgørelsen indgår 8 tkr. i gevinst på salg af anlægsaktiver.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Noter
5

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer

6

Kostpris 1. februar 2013
Årets tilgang

2.200
0

Kostpris 31. januar 2014

2.200

Regnskabsmæssig værdi 31. januar 2014

2.200

Igangværende arbejder for fremmed regning
2013/14

2012/13
tkr.

Salgsværdi
A'conto faktureret

7

208.300
0

360
-171

208.300

189

Egenkapital
Aktiekapital
Egenkapital 1. februar 2013
Udspaltet pr. 1. februar 2013
Udloddet udbytte
Overført, jf. resultatdisponering
Egenkapital 31. januar 2014

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

1.000.000
-80.000
0
0

1.347.074
-104.239
0
53.335

4.500.000
0
-4.500.000
4.500.000

6.847.074
-184.239
-4.500.000
4.553.335

920.000

1.296.170

4.500.000

6.716.170

Aktiekapitalen er ikke inddelt i aktieklasser.
8

Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser
Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet sædvanlige arbejdsgarantier med i alt 212 tkr. samt ved deponering i
pengeinstitut med ialt 456 tkr.
Selskabet er sambeskattet med Viftrup Jespersen Ejendomme ApS og Viftrup Jespersen
Holding A/S. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med selskaberne i sambeskatningen
for danske selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen.
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Årsregnskab 1. februar - 31. januar
Noter
9

Nærtstående parter
Viftrup Jespersen A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af
stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Viftrup Jespersen Holding A/S (moderselskab)
Bredgade 31
6920 Videbæk
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