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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2010 for Jydsk Rørentreprise A/S.
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. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2010.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjørring, den 31. maj 2011

Direktion:

________________________
Henrik Kim Nielsen

Bestyrelse:

________________________ ________________________ ________________________
Jan Michael Nielsen
Henrik Kim Nielsen
Gunnar Nielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til aktionæren i Jydsk Rørentreprise A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Jydsk Rørentreprise A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt
ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis
er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til ledelsesberetningens afsnit "Usikkerheder
ved indregning eller måling" og note 1, hvori der redegøres for usikkerheden ved måling af
tilgodehavende hos JH Hjørring ApS. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af usikkerheden og valg af
regnskabspraksis.
Hjørring, den 31. maj 2011
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i udførelse af ledningsarbejde
for fjernvarmeværker samt almindeligt VVS-arbejde.
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har i 2010 været en tilfredsstillende aktivitet. Årets resultat er dog påvirket negativt af manglende
indtjening på et enkelt projekt, hvilket har medført en utilfredsstillende indtjening.
Årets resultat betragtes som utilfredsstillende, selvom der tages hensyn til den verserende finanskrise.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Selskabet har et tilgodehavende hos moderselskab på 3.795 tkr., hvortil der er tilknyttet en vis
usikkerhed. Koncernen igangsatte i de foregående regnskabsår en række tiltag, som vendte den
negative resultatudvikling. Koncernen ser derfor fortsat, på trods af finanskrisen, positivt på fremtiden.
Derfor har ledelsen i Jydsk Rørentreprise A/S ikke fundet det hensigtsmæssigt at hensætte til tab på
tilgodehavendet.
Forventninger til fremtiden
Selskabet forventer en god medarbejdersituation og en fornuftig ordretilgang i det kommende år.
Derfor forventer selskabet at realisere et positivt resultat i 2011.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Jydsk Rørentreprise A/S for 1. januar - 31. december 2010 er aflagt i
overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse
B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Arbejde udført for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 32.
Eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

9

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat
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 på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Jydsk Rørentreprise A/S er sambeskattet med en dansk virksomhed. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De
sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Bygninger, brugstid på 25 år og en restværdi på 40% af kostprisen.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, brugstid på 6 år og en restværdi på 0% af kostprisen.
Småanskaffelser med en kostpris på under 13 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter andre værdipapirer, der måles til kostpris.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
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.
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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for
obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
lånoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2010
kr.

2009
tkr.

7.189.788

6.707

1

-7.493.245

-6.519

2

-47.844

108

-351.301

296

248.111
-377.309

229
-362

-480.499

163

102.321

-49

-378.178

114

Overført resultat .......................................................................

-378.178

114

I ALT ......................................................................................

-378.178

114

BRUTTORESULTAT ..........................................................
Personaleomkostninger ............................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ...........................................................................
DRIFTSRESULTAT ............................................................
Andre finansielle indtægter......................................................
Andre finansielle omkostninger...............................................

3
4

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT ..............................
Skat af ordinært resultat ...........................................................
ÅRETS RESULTAT .............................................................

5

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

2010
kr.

2009
tkr.

1.177.497
33.824
1.211.321

1.184
52
1.236

ANLÆGSAKTIVER ............................................................

1.211.321

1.236

Råvarer og hjælpematerialer ....................................................
Varebeholdninger .................................................................

1.848.593
1.848.593

1.870
1.870

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser............................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.......................
Andre tilgodehavender.............................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................
Tilgodehavender ....................................................................

360.096
183.030
3.348.749
260
236.097
4.128.232

1.506
435
3.229
7
285
5.462

Andre værdipapirer og kapitalandele.......................................
Værdipapirer og kapitalandele ............................................

10.500
10.500

11
11

Likvide beholdninger ............................................................

5.118

7

OMSÆTNINGSAKTIVER .................................................

5.992.443

7.350

AKTIVER ..............................................................................

7.203.764

8.586

Grunde og bygninger ...............................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................
Materielle anlægsaktiver ......................................................

Note

6
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2010
kr.

2009
tkr.

500.000
1.044.622

500
1.423

1.544.622

1.923

Hensættelser til udskudt skat ...................................................

137.877

240

HENSATTE FORPLIGTELSER ........................................

137.877

240

8

1.063.920
1.063.920

1.140
1.140

9

65.000
2.488.192
332.542
1.571.611
0
4.457.345

52
2.193
309
1.729
1.000
5.283

GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................

5.521.265

6.423

PASSIVER .............................................................................

7.203.764

8.586

Aktiekapital..............................................................................
Overført resultat .......................................................................
EGENKAPITAL ...................................................................

Gæld til realkreditinstitutter.....................................................
Langfristede gældsforpligtelser ...........................................
Kortfristet del af langfristet gæld.............................................
Gæld til pengeinstitutter...........................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser.................................
Anden gæld ..............................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................
Kortfristede gældsforpligtelser ............................................

7

Eventualposter mv.

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

Ejerforhold

12
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NOTER
Usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet har et tilgodehavende hos moderselskab på 3.795 tkr., hvortil der er tilknyttet en vis
usikkerhed. Koncernen igangsatte i de foregående regnskabsår en række tiltag, som vendte den
negative resultatudvikling i 2009. Koncernen ser derfor fortsat, på trods af finanskrisen, positivt på
fremtiden. Derfor har ledelsen i Jydsk Rørentreprise A/S ikke fundet det hensigtsmæssigt at hensætte til
tab på tilgodehavendet.
1. Personaleomkostninger
2010
kr.

2009
tkr.

Løn og gager ................................................................................................

7.493.245

6.519

Personaleomkostninger ............................................................................

7.493.245

6.519

2010
kr.

2009
tkr.

Afskrivninger, materielle anlægsaktiver......................................................
Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver..........................................................

47.844
0

27
-135

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ....

47.844

-108

2010
kr.

2009
tkr.

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder...............................................
Renteindtægter i øvrigt ................................................................................

247.777
334

228
1

Andre finansielle indtægter ......................................................................

248.111

229

2010
kr.

2009
tkr.

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder.........................................
Renteomkostninger i øvrigt..........................................................................

25.611
351.698

24
338

Andre finansielle omkostninger ...............................................................

377.309

362

2010
kr.

2009
tkr.

Årets regulering af udskudt skat ..................................................................

-102.321

49

Skat af ordinært resultat ..........................................................................

-102.321

49

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

3. Andre finansielle indtægter

4. Andre finansielle omkostninger

5. Skat af ordinært resultat
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NOTER
6. Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris, primo ............................................................................................
Kostpris, ultimo ..........................................................................................

2.343.520
2.343.520

1.941.910
1.941.910

Opskrivninger, primo ...................................................................................
Opskrivninger, ultimo ...............................................................................

0
0

0
0

Af- og nedskrivninger, primo ......................................................................
Årets afskrivning ..........................................................................................
Af- og nedskrivninger, ultimo ...................................................................

1.159.951
6.072
1.166.023

1.890.290
17.796
1.908.086

Regnskabsmæssig værdi, ultimo ..............................................................

1.177.497

33.824

Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital, primo ...............................................................
Årets resultat ........................................................................

500.000
0

1.422.800
-378.178

1.922.800
-378.178

Egenkapital, ultimo ............................................................

500.000

1.044.622

1.544.622

7. Egenkapital

Aktiekapitalen har ikke været ændret de seneste 5 år.
Aktiekapitalen fordeler sig med 500 stk. a. nom. 1.000 kr.
8. Langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt,
primo

Gæld til realkreditinstitutter .........................
Langfristede gældsforpligtelser ................

1.192.444
1.192.444

Gæld i alt,
Restgæld efter 5
ultimo Afdrag næste år
år

1.128.920
1.128.920

65.000
65.000

1.000.000
1.000.000

9. Kortfristede gældsforpligtelser
Selskabet har ud over finansielle leasingkontrakter indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en
gennemsnitlig årlig leasingydelse på 570 tkr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 20 mdr. med en samlet restleasingydelse på 937 tkr.
Ved udløb af leasingperioden er selskabet pligtig på anfordring til, at anvise en køber til udstyret til
minimum 135 tkr.
10. Eventualposter mv.
Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på udførte arbejder. Pengeinstitut har på vegne af Jydsk
Rørentreprise A/S stillet arbejdsgarantier.
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NOTER
11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut, herunder stillede arbejdsgarantier - jf. note 10 - er der
afgivet følgende sikkerheder:
Ejerpantebrev 1.180.000 kr. i ejendom, bogført til 1.177.497 kr. Løsørepantebrev 300.000 kr. i last-,
varebiler og gravemaskiner, bogført til 33.824 kr. Skadesløsbrev med virksomhedspant 1.500.000 kr.,
bogført til 1.500.000 kr.
Herudover er der til pengeinstitut afgivet transport i tilgodehavende fra salg. Ovenstående sikkerheder
tjener tillige til sikkerhed for JH Hjørring ApS' og Dansk Aircondition A/S' gæld til pengeinstitut.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for JH Hjørring ApS' og Dansk Aircondition A/S' gæld til
pengeinstitut.
Herudover er der til realkreditinstitutter afgivet sikkerhed for prioritetsgæld. Bogført restgæld 31.
december 2010 udgør 1.128.920 kr.
12. Ejerforhold
Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af aktiekapitalen:
JH Hjørring ApS
Ærøvej 3
9800 Hjørring.
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