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Selskab
Helsted VVS ApS
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8920 Randers NV
Telefon:

+45 86 435L76
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+45 86 405976
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Hjemstedskommune:
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CVR-nummer:

15 71 95 83

Regnskabsperiode:
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Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive handel, håndværk og industri.

D¡rekt¡on
Jens Jørn Bugge

Karsten Bugge
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Ledelsespåtegning
Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 20L3 - 30. april20!4 for Helsted VVS ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 30. april 2Ot4 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april
2014.

Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers, 20. august 2014

rn Bu gge
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Den uafhæng¡ge rev¡sors påtegning på årsregnskabet
Til kapitalejeren i Helsted WS ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Helsted VVS ApS for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 20L4, der 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 revisi-

onen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifplge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. 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 virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision om-

fatter endvidere vurdering al 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. 30. april 2Ot4 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april
2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Randers, 20. august 2014
Dansk Revision Randers
Godkendt

Eri

b

Lu

Registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfplgende 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 effek-

tiv 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgØrelsen itakt 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 fçlge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
ResultatopgPrelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgprelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er

sa m

mend raget i posten " Bruttofortjeneste".

Andre dr¡ftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
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Anvendt regnska bspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle ¡ndtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrØrende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat

Ãrets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede

virksomheder

i forhold til

disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med

skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud
(fuld fordeling).

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill

5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen om-

fatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.
Der indgår forventede brugstider som følger

lndretning af lejede lokaler

20 är

5ar
5er

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver.
Finansiel le anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris

Varebeholdninger

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles

lavere

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninBer og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed,

ukurans og udvikling i forventet salgsprrs.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter alle direkte omkostninger, herunder bl.a. materialer og løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer

til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles

til

kostpris, som omfatter alle direkte omkostninger, her-

under bl.a. materialer og lØn.
lkke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til forventet salgsværdi
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Anvendt regnska bspra ks¡s
Periodeafgrænsnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnska bsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

tikvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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 fçlge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 posit¡v skatte-

pligtig indkomst eller ved modregning

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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Note

2Ot3lL4

20L2/L3

DKK

1.000 DKK

Bruttofortjeneste

9.459.385

9.707

Personaleomkostninger

-7.876.256

-8.0s0

-450.361

-503

t.132.768

1.153

22.037

88

ResultatopgØrelse
Perioden 1. maj - 30. april

L

Afskrivninger, anlægsa ktiver
Resultat før finansielle poster
lndtægter af andre kapitalandele
Finansielle indtægter

119.884

59

Finansielle omkostninger

-35.192

-37

t.239.497

t.263

-308.703

-317

930.794

947

5.899.948

6.453

930.794

947

6.830.742

7.400

0

1.500

Overført resultat ultimo

6.830.742

5.900

Resultatdisponering i alt

6.830.742

7.400

Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Arets resultat

Forslag

til resultatdisponering:

Overført resultat primo
Årets resultat
Til disposition i alt

Udlodning af udbytte
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Note

20t3/L4

2012/13

DKK

L.000 DKK

lndretning af lejede lokaler

735.757

789

Produktionsanlæg og maskiner

777.500

238

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

834.797

775

t.748.O54

t.802

Deposita

66.000

66

Finansielle anlægsaktiver

66.000

66

1.814.054

1.868

Råvarer og hjælpematerialer

545.126

5LL

Varebeholdninger

545.t26

511

2.s09.330

3.910

lgangværende arbejder for fremmed regning

8r.4.000

523

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

32.088

0

Udskudte skattea ktiver

t4.764

8

Andre tilgodehavender

65.753

53

L42.560

155

Tilgodehavender

3.578.496

4.648

Andre værdipapirer og kapitalandele

r.640.274

1.531

Værdipapirer og kapitalandele

L.640.274

1.s31

Likvide beholdninger

z.LLO.t66

2.286

Omsætningsaktiver i alt

7.874.063

8.976

Aktiver i alt

9.688.116

10.843

Balance
Aktiver pr. 30. april

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Periodeafgrænsningsposter
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Note

2O!3/t4

20L2/L3

DKK

1.000 DKK

200.000

200

6.830.742

5.900

0

1.500

Egenkapital i alt

7.030.742

7.600

itinstitutter

110.505

L57

110.505

t57

46.198

43

Leverandører af varer og tjenesteydelser

645.713

1.269

Selskabsskat

L98.899

370

Anden gæld

1.6s6.060

t.404

Kortf ristede gældsforplig¡elser

2.546.870

3.087

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

2.657.375

3.243

Passiver i alt

9.688.116

10.843

Balance
Passiver pr. 30. april

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte
4

Kred

Langfristede gældsforpligtelser

5

Kred¡tinstitutter

6

7

Eventua lforpligtelser

8

Leje- og leasi ngforpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstil lelser
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20L3/1,4

20L2/L3

DKK

L.000 DKK

6. s96

Andre omkostninger til social sikring

6.ss6.606
823.010
496.640

Personaleomkostninger i alt

7.876.2s6

8.0s0

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat
Regulering af udskudt skat, ændret selskabsskatteprocent

3L5.462
-1.678

335
-18
0

Skat af årets resultat i alt

308.703

3t7

Noter

I

Personaleomkostninger
Løn og gager

Pensioner

852
603

Skat af årets resultat

2

4

Virksomhedskapital
1.000 DKK

Egenkapital

Saldo primo

Egenkapital ultimo

alt

Overført

Foreslået

ltat

udbytte

1.000 DKK

1.000 DKK

L.500

7.600

0
0

5.900
0
931

-1.500

-1.500
931

200

6.831

200

Udbetalt udbytte
Arets resultat

-5.081

resu

0

I

1.000 DKK

7.O3t

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf

5

[a

ngfristede gældsforpligtelser

Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år

6

0

0

370.L72

2 38

10.648
-380.820

0
0

0

238

Selskabsskat
Selskabsskat, primo

Rentetillæg
Betalt restskat
Skyldig skat tidligere år

-3.832

Udbytteskat
Skat af årets resultat

Betalt ordinær acontoskat
Betalt frivillig acontoskat
Skyldig skat indeværende år
Selskabsskat i alt
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3L5.731
-13.000
-L00.000

-200
0

L98.899

132

198.899

370
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Noter

20t3lL4

2OL2/!3

DKK

1.000 DKK

Eventua lforpl¡gtelser

7

Oplysning om kautions-, pensions- og garantiforpligtelser som ikke er indregnet i balancen.
Der er afgivet arbejdsgarantiforpligtelser til en værdi af DKK 237.829.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de andre selskaber i koncernen for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.

8

teje- og leasingforpligtetser
Selskabet har en huslejeforpligtelse.
Huslejeforpligtelsen er opgjort til DKK 102.000, svarende til 6 måneders husleje

Pantsætn¡nger og síkkerhedsstillelser

9

lngen.
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