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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 for Drewsen VVS ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten givet et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Holbæk, den 19/02/2013
Direktion

Bo Johannes Larsen

Torben Drewsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Drewsen VVS ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Drewsen VVS ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012,
omfattende 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 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 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.

Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Vi har ikke haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte varebeholdninger på kr.
560.040. Som følge af dette forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer
kunne være anset for nødvendige. Vi tager samtidig forbehold for den eventuelle virkning dette måtte have
på resultatopgørelsen og egenkapitalopgørelsen.
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Konklusion
Konklusion med forbehold
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i
grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Holbæk, 19/02/2013

Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
RevisorGården Holbæk, registreret revisoraktieselskab

CVR-nr. 24242021

Side 7 af 16

Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets vigtigste forretningsområde er Smede- og VVS virksomhed samt virksomhed naturligt forbundet
hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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.
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
forplig-telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der omfatter
renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under a´contoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-sen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet
fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår
afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

CVR-nr. 24242021

Side 9 af 16
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill 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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

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 afskrivninger.
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse
vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
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, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.
Skyldig skat og udskudt skat
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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

1.320.365

1.357.285

-1.143.769
-63.667

-1.178.389
-80.528

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

112.929

98.368

Andre finansielle indtægter ...................................................................
Andre finansielle omkostninger ............................................................

0
-31.002

109.969
-19.879

Ordinært resultat før skat ..................................................................

81.927

188.458

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

81.927

188.458

0

0

81.927

188.458

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

100.000
-18.073

100.000
88.458

I alt ........................................................................................................

81.927

188.458

Bruttoresultat ......................................................................................
Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

Skat af årets resultat ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
40.000

2011
kr.
80.000

4

40.000

80.000

29.583

53.250

29.583

53.250

Anlægsaktiver i alt ..............................................................................

69.583

133.250

Fremstillede varer og handelsvarer .......................................................

560.040

662.580

Varebeholdninger i alt ........................................................................

560.040

662.580

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

367.404
48.700

210.102
28.700

Tilgodehavender i alt ..........................................................................

416.104

238.802

Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

0

8.000

Værdipapirer og kapitalandele i alt ..................................................

0

8.000

Likvide beholdninger ............................................................................

0

29.527

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................

976.144

938.909

AKTIVER I ALT ................................................................................

1.045.727

1.072.159

Goodwill ...............................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ........................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
200.000
44.119
100.000

2011
kr.
200.000
62.192
100.000

6

344.119

362.192

Gæld til banker .........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ......................................
Anden gæld ..............................................................................................

7.195
194.603
288.125
211.685

0
36.816
433.125
240.026

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....................................................

701.608

709.967

Gældsforpligtelser i alt ..........................................................................

701.608

709.967

PASSIVER I ALT ..................................................................................

1.045.727

1.072.159

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................
Forslag til udbytte ....................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager
Pensioner
Sociale omkostninger

2012
kr.

2011

1.002.688
90.000
33.436
1.126.124

1.000.507
84.000
71.811
1.156.318

kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2012
kr.

2011

40.000
23.667
63.667

40.000
40.528
80.528

2012
kr.

2011

0
0
0

0
0
0

kr.

3. Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat
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4. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris ultimo

200.000
0
0
200.000

Akkumulerede afskrivninger primo
Årets afskrivning
Akkumuklerede afskrivninger ultimo

-120.000
-40.000
-160.000
40.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris ultimo

233.386
0
0
233.386

Akkumulerede afskrivninger primo
Årets afskrivning
Afskrivninger på afhændede aktiver
Akkumulerede afskrivninger ultimo

-180.136
-23.667
0
-203.803
29.583

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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6. Egenkapital i alt

kr.
200.000
0
0

Overført
resultat
kr.
62.192
0
-18.073

Foreslået
udbytte
kr.
100.000
-100.000
0

kr.
362.192
-100.000
-18.073

0

0

100.000

100.000

200.000

44.119

100.000

344.119

Indskudskapital
Saldo primo
Udbetalt udbytte
Årets resultat
Foreslået udbytte for
regnskabsåret
Egenkapital ultimo

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, der løber
frem til ultimo 2013 med i alt t.kr. 124.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet virksomhedspant tkr. 400, for engagement med Spar Nord.

9. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet´s nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse:
Direktør Torben Drewsen, Lærkevej 16, 4300 Holbæk.
Direktør Bo Larsen, Bakken 4, 4300 Holbæk.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 28. feb 2013.
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