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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet
Adresse, postnr., by

Generatorvej 35B, 2860 Søborg

CVR-nr.

20 01 35 08

Stiftet

01 May 1997

Hjemmeside

www.kallesoe.dk

Telefon
Telefax

+45 38 19 19 02
+45 38 33 34 99

Bestyrelse

Kim Haahr Jørgensen
Søren Jensen
Henrik Mølskov Bech
Martin Hyldgaard-Jensen
Jan Jensen
Nikolaj H. Brandstrup

Direktion

Kim Haahr Jørgensen, adm. direktør

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
Telefon +45 73 23 30 00
Telefax +45 72 29 30 30

Bankforbindelse

Danske Bank
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fortsat - Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal
Selskabets udvikling i de seneste 3 år kan beskrives således:
2013/14

2012/13

2011/12

Hovedtal (kr.)
Nettoomsætning

63,914,757

74,213,367

80,221,741

2,363,380

3,049,028

4,584,023

81,019

97,167

131,016

1,851,371

2,354,655

3,532,936

Balancesum

23,576,392

25,774,908

26,302,921

Egenkapital

8,351,371

8,354,655

9,032,936

60

69

70

3.7

4.1

5.7

Soliditetsgrad

35.4

32.4

34.3

Forrentning af egenkapitalen

22.2

27.1

39.1

Resultat af ordinær primær drift
Finansielle poster
Årets resultat

Gennemsnitligt antal ansatte
Nøgletal i %
Overskudsgrad
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fortsat - Ledelsesberetning

Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabet er et el-installationsfirma, hvis primære forretningsområde er traditionelle el-installationer.
Selskabet har en målsætning om at sikre sine kunder og samarbejdspartnere et godt produkt til en konkurrencedygtig pris samt en positiv oplevelse af samarbejdet med selskabets medarbejdere.
Endvidere har selskabet en målsætning om at besidde kompetencer på enkelte delområder inden for el-branchens
område samt kompetence til at kunne forestå totale installations-entrepriser i nært samarbejde med kunden,
herunder rådgivere, underentreprenører og leverandører.
Virksomheden henvender sig primært til erhvervsvirksomheder, ejendomsadministrationsselskaber samt offentlige
institutioner.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets omsætning udgør i 2013/14 tkr. 63.915 mod tkr. 74.213 sidste år. Resultatopgørelsen for 2013/14
udviser et overskud på tkr. 1.851 mod tkr. 2.355 sidste år, og selskabets balance pr. 30. september 2014 udviser
en egenkapital på tkr. 8.351. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
Forventet udvikling
For det kommende år forventes samme aktivitetsniveau som det realiserede for 2013/14.
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. October 2013 - 30. September
2014 for E. Kallesøe Autoriseret El-installationsfirma 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. 30. September 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. October 2013 - 30.
September 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 16 December 2014
Direktionen:

Kim Haahr Jørgensen
adm. direktør
Bestyrelsen:

Kim Haahr Jørgensen

Søren Jensen

Henrik Mølskov Bech

Martin Hyldgaard-Jensen

Jan Jensen

Nikolaj H. Brandstrup
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i E. Kallesøe Autoriseret El-installationsfirma A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for E. Kallesøe Autoriseret El-installationsfirma A/S for regnskabsåret 1. October
2013 - 30. September 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 en 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 en 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. 30. September 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. October 2013 - 30.
September 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.
København, den 16 December 2014
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren Christiansen
statsaut. revisor

Rasmus Berntsen
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for perioden 1. October 2013 - 30. September 2014

2013/14
kr.

Note

2012/13
kr.

Nettoomsætning
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger

63,914,757
-27,776,942
-4,586,664

74,213,367
-29,404,518
-4,746,972

2

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

31,551,151
-28,978,604
-209,167

40,061,877
-36,804,378
-208,471

3
4

Resultat af ordinær primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2,363,380
105,111
-24,092

3,049,028
110,691
-13,524

5

Resultat før skat
Skat af årets resultat

2,444,399
-593,028

3,146,195
-791,540

Årets resultat

1,851,371

2,354,655

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat

1,851,371
0

1,854,655
500,000

1,851,371

2,354,655
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Balance pr. 30. September

2014
kr.

Note

6
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2013
kr.

Aktiver
Anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

71,491
531,428

105,805
495,934

Materielle anlægsaktiver

602,919

601,739

Anlægsaktiver i alt

602,919

601,739

Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer

215,000

215,000

Varebeholdninger

215,000

215,000

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

10,545,817
7,685,603
2,711,087
0
227,411
342,540

9,823,651
3,636,754
1,682,346
324,827
184,154
396,336

Tilgodehavender

21,512,458

16,048,068

1,246,015

8,910,101

Omsætningsaktiver i alt

22,973,473

25,173,169

Aktiver i alt

23,576,392

25,774,908

Likvide beholdninger
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Balance pr. 30. September

2014
kr.

Note

8

9

7

2013
kr.

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

1,000,000
5,500,000
1,851,371

1,000,000
5,500,000
1,854,655

Egenkapital i alt

8,351,371

8,354,655

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

224,748

0

Hensatte forpligtelser i alt

224,748

0

Gældsforpligtelser
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer

0

541,468

Langfristede gældsforpligtelser

0

541,468

541,468
4,247,116
0
1,385,000
8,826,689

67,375
2,603,924
961,153
3,079,000
10,167,333

Kortfristede gældsforpligtelser

15,000,273

16,878,785

Gældsforpligtelser i alt

15,000,273

17,420,253

Passiver i alt

23,576,392

25,774,908

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Igangværende arbejder for fremmed regning
Anden gæld
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Aktiekapital

Egenkapital pr. 1/10 2013
Betalt udbytte
Årets resultat, jf. resultatdisponering

1,000,000

Egenkapital pr. 30/9 2014

1,000,000

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

5,500,000

I alt

0

1,854,655
-1,854,655
1,851,371

8,354,655
-1,854,655
1,851,371

5,500,000

1,851,371

8,351,371
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for E. Kallesøe Autoriseret El-installationsfirma A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Der er i årsregnskabet foretaget reklassifikation af enkelte sammenligningtal i resultatopgørelsen.
Undladelse af pengestrømsopgørelse
Med henvisnings til ÅRL § 86, stk. 4 udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse. Virksomhedens pengestrømme indgår i
koncernpengestrømsopgørelsen for den højereliggende modervirksomhed E. Kallesøe Medarbejderselskab nr. 2
ApS.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved levering af el-installationer mv.indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).
Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv.
opkrævet på vegne af tredjemand.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de materialer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i
årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige
myndigheder.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Aktivernes forventede brugstid udgør:
Brugstid (år)

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5
3-5

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler
et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre
driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Nedskrivning
foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres
på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger, i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.
Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.
Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når
salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som
opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over
lånets løbetid.
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010
og beregnet således:
Definitioner på nøgletal:
Overskudsgrad:
Resultat af ordinær primær drift / Nettoomsætning * 100
Soliditetsgrad:
Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100
Forrentning af egenkapitalen:
Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * 100

2013/14
kr.

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2012/13
kr.

26,207,505
2,342,135
428,964

33,609,544
2,702,760
492,074

28,978,604

36,804,378

Antal

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Antal

60

69

Vederlag til selskabets ledelse oplyses ikke med henvisning til ÅRL § 98b, stk. 3, nr. 2.
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Noter

2013/14
kr.

3. Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

4. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

5. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

6.

2012/13
kr.

81,063
24,048

71,724
38,967

105,111

110,691

24,092

13,524

24,092

13,524

-57,534
549,575
100,987

1,349,765
-558,225
0

593,028

791,540

Materielle anlægsaktiver

(kr.)

Indretning af
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

I alt

Kostpris
Saldo pr. 1/10 2013
Tilgang i årets løb
Kostpris pr. 30/9 2014

867,376
0
867,376

2,203,694
210,347
2,414,041

3,071,070
210,347
3,281,417

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/10 2013
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 30/9 2014

761,571
34,314
795,885

1,707,760
174,853
1,882,613

2,469,331
209,167
2,678,498

71,491

531,428

602,919

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/9 2014
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Noter

7. Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder til salgspris
Acontofaktureringer vedrørende igangværende arbejder

30/9 2014
kr.

30/9 2013
kr.

30/9 2014
kr.

30/9 2013
kr.

13,615,454
-7,314,851
6,300,603

15,639,549
-15,081,795
557,754

Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres i balancen som nettotilgodehavender kr. 7,685,603 og
nettoforpligtelser kr. 1,385,000.

30/9 2014
kr.

8. Aktiekapital
Aktiekapitalen kr. 1,000,000, sammensættes således:
1,000 aktie(r) a kr. 1,000.00

30/9 2013
kr.

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

Selskabets aktiekapital har uændret været kr. 1,000,000 de seneste 5 år.

9.

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat vedrører væsentligst tidsmæssige forskelle på materielle anlægsaktiver og
igangværende arbejder.

10. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet E. Kallesøe Medarbejderselskab nr. 2 ApS som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med
indkomståret 2013.
Andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser overfor moderselskabet og dennes øvrige
dattervirksomheder:

Leje- og leasingforpligtelser

180,000

180,000

1,343,449

1,936,175

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:

Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har herudover ikke indgået kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover de for branchen
normale.
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Noter

11. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:
Nærtstående part

Bopæl/Hjemsted

Grundlag for
bestemmende indflydelse

E. Kallesøe Medarbejderselskab A/S

Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Kapitalbesiddelse

Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

E. Kallesøe Medarbejderselskab nr. 2 ApS

Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Oplysning om koncernregnskaber:

Koncernregnskabet kan
rekvireres ved henvendelse til
selskabet.

Oplysning om aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne
Navn

Bopæl/Hjemsted

E. Kallesøe Medarbejderselskab A/S

Generatorvej 35B, 2860 Søborg
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