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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.13 - 30.06.14 for Viborg
Rørteknik A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 5. november 2014

Direktionen

Leif Nørgaard Jensen

Bestyrelsen

Leif Nørgaard Jensen

Henrik Ottosen

Thomas Valbjørn

VVS-Installatør

Formand

Entreprenør
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Til kapitalejeren i Viborg Rørteknik A/S

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Viborg Rørteknik A/S for regnskabsåret 01.07.13 - 30.06.14. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt
regnskabspraksis og noter, 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 for 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. Vi har udført vores udvidede
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber,
der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt
planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger
med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen
og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt
krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.14 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.13 - 30.06.14 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Viborg, den 5. november 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Laigaard
Statsaut. revisor
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Resultatopgørelse

2013/14
DKK

2012/13
DKK

Bruttofortjeneste

5.918.923

7.978.787

Personaleomkostninger

-4.835.891

-6.140.408

Resultat før af- og nedskrivninger

1.083.032

1.838.379

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-373.200

-362.448

Resultat af primær drift

709.832

1.475.931

211.137
85.853
-69.584

149.298
92.300
-89.089

Finansielle poster i alt

227.406

152.509

Resultat før skat

937.238

1.628.440

-75.502

-361.871

861.736

1.266.569

Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

978.500
-116.764

1.957.000
-690.431

I alt

861.736

1.266.569

Note

2

3

4

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance

AKTIVER
30.06.14
DKK

30.06.13
DKK

1.893.318
17.892
751.185

1.963.441
8.332
825.828

2.662.395

2.797.601

632.523
18.000

668.046
0

650.523

668.046

3.312.918

3.465.647

290.000

650.690

290.000

650.690

775.907
1.428.164
137.612
223.126

1.171.603
1.330.399
622.668
73.513

Tilgodehavender i alt

2.564.809

3.198.183

Likvide beholdninger

4.911.495

6.195.335

Omsætningsaktiver i alt

7.766.304

10.044.208

11.079.222

13.509.855

Note

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5

Materielle anlægsaktiver i alt
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Aktiver i alt
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Balance

PASSIVER
30.06.14
DKK

30.06.13
DKK

978.500
5.563.176

978.500
5.679.940

6.541.676

6.658.440

Hensættelser til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

438.000
140.000

671.000
220.000

Hensatte forpligtelser i alt

578.000

891.000

0
1.095.106
306.289
1.579.651
978.500

330.000
1.434.332
55.444
2.183.639
1.957.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.959.546

5.960.415

Gældsforpligtelser i alt

3.959.546

5.960.415

11.079.222

13.509.855

Note

Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
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Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende
arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Passiver i alt

7
8
9
10

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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.
I balancen indregnes aktiver, 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 be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.
Entreprisekontrakter, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel tilpasning, indregnes
i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer
til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Varebiler, EDB og inventar

35
5
3-6

0
0
0

Grunde afskrives ikke.
Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.600 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, samt realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde
med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til
dagsværdi i balancen.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på
igangværende arbejder og indregnes, når selskabet på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af
selskabets økonomiske ressourcer. Hensættelsen måles ud fra et skøn over dagsværdien af
forpligtelsen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Selskabets hovedaktivitet
Selskabets formål er levering af VVS- og ventilationsarbejder til såvel større entrepriser som
mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder efter regning.

2013/14
DKK

2012/13
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

4.350.149
374.161
22.680
88.901

5.550.032
456.120
22.680
111.576

I alt

4.835.891

6.140.408

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

3.047
82.806

4.018
88.282

I alt

85.853

92.300

307.843
-165.000
-67.341

159.775
202.000
96

75.502

361.871

2. Personaleomkostninger

3. Andre finansielle indtægter

4. Skatter
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
I alt
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Noter

5. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 30.06.13
Tilgang i året
Afgang i året

2.779.679
0
0

1.213.866
14.976
0

2.200.064
248.018
-245.000

Kostpris pr. 30.06.14

2.779.679

1.228.842

2.203.082

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.13
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede
aktiver

816.238
70.123

1.205.534
5.416

1.374.236
322.661

0

0

-245.000

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.14

886.361

1.210.950

1.451.897

1.893.318

17.892

751.185

30.06.14
DKK

30.06.13
DKK

1.428.164

1.000.399

Igangværende arbejder for fremmed regning
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende
arbejder for fremmed regning

1.428.164

1.330.399

0

-330.000

I alt

1.428.164

1.000.399

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.14

6. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning

Der indregnes således i balancen:
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Noter

7. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2012/13 med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og
eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
Danske Bank har stillet arbejdsgarantier for DKK 1.841.179.

8. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for arbejdsgarantier er der givet pant/sket spærring af likvide konti i Danske
Bank med en samlet saldo på DKK 328.344.

30.06.14
DKK

30.06.13
DKK

Leje og leasingydelser:
Næste år
2 - 5 år

44.694
0

59.592
44.694

I alt

44.694

104.286

9. Kontraktlige forpligtelser

10. Nærtstående parter
Ejerforhold:
Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen:
LNJ Holding ApS, Viborg
Torben Nørgård Jensen, Hornslet
Sonja Hauge, Holstebro.

16

