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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2013 30. april 2014 for VVS, ERIK NIELSEN 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. april 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 21. august 2014
Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen
Direktør

Bestyrelse

Christian Petri
Formand

Erik Myhlendorph Nielsen
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Niels Clausen

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i VVS, ERIK NIELSEN A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for VVS, ERIK NIELSEN A/S for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30.
april 2014, 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 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,
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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.

Birkerød, den 21. august 2014
CBN Revision

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

VVS, ERIK NIELSEN A/S
Høgevej 8A
3400 Hillerød

CVR-nr.

21022705

Stiftelsesdato

1. maj 1998

Regnskabsår

1. maj 2013 - 30. april 2014

Bestyrelse

Christian Petri, Formand
Erik Myhlendorph Nielsen
Niels Clausen

Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen, Direktør

Revisor

CBN Revision
Bistrupvej 172
3460 Birkerød

388/GW/
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i reparation og installation af VVS samt hermed
beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014 udviser et resultat
på kr. 962.998, og selskabets balance pr. 30. april 2014 udviser en balancesum på kr.
9.800.505, og en egenkapital på kr. 3.085.624.
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for VVS, ERIK NIELSEN A/S for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter
bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.
Nettoomsætning
Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i resultatopgørelsen til salgsværdi efter
produktionskriteriet, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Regningsarbejder og ekstraarbejder på entreprisesager indregnes efter faktureringskriteriet i
takt med, at de indtjenes og når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets
udgang, samt såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.
Skat af årets resultat
Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen
med regulering i udskudt skat. I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat samt hensat til
udskudt skat af forskellen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige saldi på
anlægsaktiver samt modregnet hensættelser til tab på debitorer og skattemæssige underskud.
Den udskudte skat afsættes med en skatteprocent på 24.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris og afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er
vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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:
Driftsmateriel og inventar

3 - 5 år
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Anvendt regnskabspraksis
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for straksafskrivning indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen
under afskrivninger.
Værdiforringelse anlægsaktiver
Der foretages nedskrivningstest på anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald.
Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Aktiverne
nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris
(genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede samt associerede virksomheder måles til indre værdi efter
equity-metoden. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen og på en særlig reserve
under egenkapitalen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.
Igangværende leverancer af serviceydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen
udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som
forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien
til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller
gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med
fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudt skat
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles til
amortiseret kostpris.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver
Driftsresultat
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og
associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

1

2
3

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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2013/14
kr.

2012/13
kr.

8.770.902

6.229.519

-7.508.325

-6.748.557

-5.484
1.257.093

-38.194
-557.232

89.128
9.411
-93.569
1.262.063

4.524
9.221
-69.107
-612.594

-299.065
962.998

143.525
-469.069

962.998
962.998

-469.069
-469.069

Balance 30. april 2014
2014
kr.

2013
kr.

2.585
2.585

8.069
8.069

100.000
344.763
444.763

227.752
344.763
572.515

Anlægsaktiver

447.348

580.584

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger

337.020
337.020

161.504
161.504

5.582.421

2.556.546

2.868.050

1.824.162

232.078
16.471
312.642
9.011.662

506.195
15.839
182.097
5.084.839

4.475

1.123

Omsætningsaktiver

9.353.157

5.247.466

Aktiver

9.800.505

5.828.050

Note
Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

4

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

5

Likvide beholdninger
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Balance 30. april 2014
2014
kr.

2013
kr.

500.000
2.585.624
3.085.624

500.000
1.622.626
2.122.626

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

115.300
115.300

16.425
16.425

Selskabsskat
Langfristede gældsforpligtelser

200.190
200.190

0
0

Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

153.037
2.470.720
1.525.203
197.437
7.150
2.045.844
6.399.391

139.009
772.336
1.282.394
0
7.150
1.488.110
3.688.999

Gældsforpligtelser

6.599.581

3.688.999

Passiver

9.800.505

5.828.050

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

Ejerskab
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

6
7

8

9
10
11

- 13 -

Noter
2013/14

2012/13

6.272.958
819.476
152.760
263.131
7.508.325

5.546.060
866.982
160.392
175.123
6.748.557

667.049
49.500
716.549

632.116
54.000
686.116

8.397
1.014
9.411

6.464
2.757
9.221

46.747
46.822
93.569

28.586
40.521
69.107

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til ledelsen:
Direktion
Bestyrelse

2. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

3. Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Associerede virksomheder
Navn
Dansk Teknikservice ApS

Ejerandel
i%
50,00

Hjemsted
Hillerød

Egenkapital
633.760
633.760

Resultat
178.256
178.256

3.201.950
-333.900
2.868.050

1.824.162
0
1.824.162

Der er afsat kr. 433.760 i udbytte i regnskabsåret.

5. Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af udført arbejde
Acontofaktureringer på igangværende arbejder
Nettoværdi af igangværende arbejder

- 14 -

Noter
2013/14

2012/13

500.000
500.000

500.000
500.000

6. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo

Anpartskapitalen består af 500 aktier á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

7. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Årets afgang
Saldo ultimo

1.622.626
962.998
0
2.585.624

2.091.695
0
-469.069
1.622.626

Forfald
indenfor 1 år
0
0

Forfald
efter 5 år
0
0

8. Langfristede gældsforpligtelser
Forfald
efter 1 år
200.190
200.190

Selskabsskat

9. Ejerskab
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
EN Holding af 28. september 2004 ApS, Høgevej 8, 3400 Hillerød.

10. Eventualforpligtelser
Handelsbanken har stillet arbejdsgarantier på t.kr. 593 fordelt på 9 sager.
Selskabet har indgået leasingforpligtelse med et søsterselskab på t.kr. 59 pr. måned p.t., og som
kan opsiges med 3 måneders varsel.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet EN Holding af 28. september 2004 ApS som
administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber.
Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af
selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen.
Der verserer en retssag med en leverandør på i alt t.kr. 150.
Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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Noter
2013/14
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2012/13

