VVS-firma P. Hermansen
A/S
Årsrapport for 2013/14
(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 19 94 02 92

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 10/9 2014
Jørgen Hermansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse
Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

2

Selskabsoplysninger
Selskabsoplysninger

3

Årsregnskab
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

4

Balance 30. juni

5

Noter til årsrapporten

7

Regnskabspraksis

13

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2013 30. juni 2014 for VVS-firma P. Hermansen A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013/14.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stilling, den 10. september 2014
Direktion

Jørgen Hermansen

Bestyrelse

Peter Hermansen
formand

Jørgen Hermansen

Jane Gosvig Hermansen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til kapitalejeren i VVS-firma P. Hermansen A/S
Vi har revideret årsregnskabet for VVS-firma P. Hermansen A/S for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni
2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 vurdering 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 omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013
- 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Aarhus, den 10. september 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kristian B. Lassen
statsautoriseret revisor

2

Selskabsoplysninger
Selskabet

VVS-firma P. Hermansen A/S
Industrivej 10
Stilling
8660 Skanderborg
Telefon: 87938844
CVR-nr.: 19 94 02 92
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Skanderborg

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er i lighed med tidligere år at drive VVSvirksomhed.

Bestyrelse

Peter Hermansen, formand
Jørgen Hermansen
Jane Gosvig Hermansen

Direktion

Jørgen Hermansen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2013/14

2012/13

DKK

DKK

Bruttofortjeneste

11.824.188

9.814.268

Distributionsomkostninger

-1.736.419

-1.598.083

Administrationsomkostninger

-7.088.446

-7.200.368

2.999.323

1.015.817

Resultat af ordinær primær drift
Finansielle indtægter

1

78.161

53.160

Finansielle omkostninger

2

-140.213

-120.955

2.937.271

948.022

-703.348

-245.049

2.233.923

702.973

300.000

0

1.933.923

702.973

2.233.923

702.973

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat

4

Balance 30. juni
Aktiver
Note

Produktionsanlæg og maskiner

2014

2013

DKK

DKK

0

0

2.661.234

3.451.771

0

0

2.661.234

3.451.771

180.111

180.111

180.111

180.111

2.841.345

3.631.882

Råvarer og hjælpematerialer

777.187

946.358

Varebeholdninger

777.187

946.358

8.882.064

6.769.666

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

4

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

5

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

984.906

579.103

3.871.750

3.487.294

134.139

132.813

0

9.783

548.017

363.799

14.420.876

11.342.458

1.352.927

1.391.915

Omsætningsaktiver

16.550.990

13.680.731

Aktiver

19.392.335

17.312.613

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

6

5

Balance 30. juni
Passiver
Note

2014

2013

DKK

DKK

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

5.600.331

3.666.408

300.000

0

6.400.331

4.166.408

Hensættelse til udskudt skat

537.377

0

Hensatte forpligtelser

537.377

0

1.926.278

2.290.347

1.926.278

2.290.347

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

7

Leasingforpligtelser
Langfristet gæld

8

Leasingforpligtelser

8

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under passiver

6

Selskabsskat

364.069

692.176

3.989.231

4.592.038

196.441

2.924.904

156.188

0

5.822.420

2.646.740

Kortfristet gæld

10.528.349

10.855.858

Gældsforpligtelser

12.454.627

13.146.205

Passiver

19.392.335

17.312.613

Anden gæld

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

9

Medarbejderforhold

10

Nærtstående parter og ejerforhold

11
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Noter til årsrapporten
1

2

2012/13

DKK

DKK

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

67.824

44.211

Andre finansielle indtægter

10.337

8.949

78.161

53.160

140.213

120.955

140.213

120.955

Årets aktuelle skat

156.188

0

Årets udskudte skat

570.027

245.049

Effekt ved ændring af udskudt skatteprocent

-22.867

0

703.348

245.049

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3

2013/14

Skat af årets resultat
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4

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. juli

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

DKK

844.911

5.938.703

658.055

Tilgang i årets løb

0

94.121

0

Afgang i årets løb

0

-821.128

0

Kostpris 30. juni

844.911

5.211.696

658.055

Ned- og afskrivninger 1. juli

844.911

2.486.932

658.055

Årets afskrivninger

0

649.610

0

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

0

-586.080

0

844.911

2.550.462

658.055

0

2.661.234

0

Ned- og afskrivninger 30. juni

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

3-5 år

Afskrives over
Heraf finansielle leasingaktiver

0

2.302.420

0

2013/14

2012/13

DKK

DKK

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:
Produktionsomkostninger

0

1.880

Distributionsomkostninger

490.845

567.605

Administrationsomkostninger

158.765

143.289

649.610

712.774
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5

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
DKK

6

Kostpris 1. juli

180.111

Kostpris 30. juni

180.111

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

180.111

2014

2013

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af det udførte arbejde
Modtagne acontobetalinger

20.019.621

19.797.419

-19.231.156

-22.143.220

788.465

-2.345.801

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

984.906

579.103

-196.441

-2.924.904

788.465

-2.345.801
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Egenkapital

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. juli
Årets resultat
Egenkapital 30. juni

500.000

3.666.408

0

4.166.408

0

1.933.923

300.000

2.233.923

500.000

5.600.331

300.000

6.400.331

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
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Langfristet gæld
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2014

2013

DKK

DKK

Mellem 1 og 5 år

1.926.278

2.290.347

Langfristet del

1.926.278

2.290.347

364.069

692.176

2.290.347

2.982.523

Leasingforpligtelser

Inden for 1 år
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2014

2013

DKK

DKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

120.252

104.538

Mellem 1 og 5 år

252.112

372.364

372.364

476.902

465.000

461.928

Leasingforpligtelsen vedrører 2 kopimaskiner, der udløber den 1. oktober
2018 samt 1 bil, der udløber den 30. april 2016.
Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 6 mdr.

Eventualforpligtelser
Selskabet har i lighed med tidligere år tegnet garantier med Dansk Kaution.
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Noter til årsrapporten
2013/14

2012/13

DKK

DKK

10 Medarbejderforhold
Lønninger

18.275.333

16.345.682

Pensioner

55.000

50.000

342.529

333.671

18.672.862

16.729.353

14.792.190

12.602.107

3.880.672

4.127.246

18.672.862

16.729.353

41

42

Andre omkostninger til social sikring

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er
omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Jørgen Hermansen Holding ApS, Industrivej 10, Stilling, 8660 Skanderborg
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for VVS-firma P. Hermansen A/S for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2013/14 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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.
Leasing
Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
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Regnskabspraksis
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) vedrørende vvs-entrepriser indregnes
i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte
arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på
entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale,
reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører administrationsaktiviteten.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.
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Regnskabspraksis
Selskabet er sambeskattet med Jørgen Hermansen Holding ApS og Jørgen Hermansen Ejendomme ApS.
Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år
3-5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i
sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den
gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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Regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i
resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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.
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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.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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