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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013
for H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, den 24/02/2014
Direktion

Claus Barney Christensen

Bestyrelse

Claus Barney Christensen

Iwan Carl Christensen
formand

Lissi Merete Christensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013, 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 handlinger 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2013 - 31. december 2013 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.
Slagelse, 24/02/2014

Søren Dalsgaard
statsautoriseret revisor
REVISORERNE DALSGAARD. STAHL & WØLDIKE.
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter:
Selskabets aktivitet er blikkenslager og VVS-arbejder.
Udviklingen i regnskabsåret:
Årets resultat udgør et overskud på 651 tkr. hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende
Den forventede udvikling:
Ledelsen forventer et tilsvarende resultat for 2014.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.

Hoved- og nøgletal
Hovedtal
Bruttofortjeneste
Afskrivninger
Årets resultat
Anlægsinvesteringer
Balancesum
Egenkapital
Nøgletal
Soliditetsgrad

2009

2010

2011

2012

2013

8.833
0
67
0
3.417
697

6.799
1
13
28
6.307
710

5.607
6
-1.917
0
7.816
793

8.484
6
29
250
5.768
597

9.412
61
651
90
9.877
1.248

20,4 %

11,3 %

10,1 %

10,4 %

12,6%
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører regnskabsåret.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser i kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit 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.
Indtægtskriterier
Nettoomsætningen 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.
Bruttofortjeneste
Bestyrelsen har valgt at udeholde oplysninger om nettoomsætningen iflg. årsregnskabslovens § 32.
Bruttofortjeneste udgør et sammendrag af nettoomsætning og eksterne omkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selska-bets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra of-fentlige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiseret og urealiseret kursgevinst og
–tab vedrørende værdipapirer og gæld til realkreditinstitutter.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Aktuelle forpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Anvendt skattesats 25%.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser. Anvendt skattesats 24%.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i
udskudt skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Selskabet er sambeskattet med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion
vedrørende skattemæssigt underskud).
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter
afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 – 5 år
Aktiver med en kostpris under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på
anskaffelsestidspunktet.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre
driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over
det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den
regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Depositum måles i balancen til kostpris.
Varebeholdninger
Varelager måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varelager opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i
normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres uden
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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 den individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg
tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaring fra tidligere år.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris pr. balancedagen.
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Værdien opgøres på balancedagen på grundlag af direkte medgåede omkostninger med fradrag af
acontofaktureringer.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller som gældsforpligtelse
under forudbetalinger fra kunder afhængig af, om nettoværdien er positiv eller negativ.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

9.411.823

8.483.804

-8.273.377
-61.100

-8.282.548
-5.600

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

1.077.346

195.656

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

2.204
-197.352

5.099
-158.207

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

882.198

42.548

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

882.198

42.548

-230.800

-13.200

651.398

29.348

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

651.398

0
29.348

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

651.398

29.348

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 2013
Aktiver
Note

2013
kr.
294.300

2012
kr.
265.400

4

294.300

265.400

Deposita .................................................................................................

90.000

90.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ............................................................

90.000

90.000

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

384.300

355.400

Råvarer og hjælpematerialer ..................................................................

40.000

40.000

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

40.000

40.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ........................................
Udskudte skatteaktiver ..........................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

8.747.192
196.000
162.000
27.479
135.262

3.970.489
232.400
505.000
291.259
175.240

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

9.267.933

5.174.388

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

184.666

197.862

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

9.492.599

5.412.250

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

9.876.899

5.767.650

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................
Materielle anlægsaktiver i alt .............................................................

CVR-nr. 25469984

Side 13 af 16

Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
500.000
748.466

2012
kr.
500.000
97.068

1.248.466

597.068

1.692.142

0

1.692.142

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder ...................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ...................................
Anden gæld ...........................................................................................

2.720.947
1.371.558
0
2.843.786

864.600
1.285.905
2.063.571
956.506

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

6.936.291

5.170.582

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

8.628.433

5.170.582

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

9.876.899

5.767.650

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................

5

Anden gæld ...........................................................................................
Langfristede gældsforpligtelser i alt .................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitlig antal medarbejdere

2013
kr.

2012
kr.

7.073.961
987.826
211.590
8.273.377

7.074.556
896.029
311.963
8.282.548

19

20

2013
kr.

2012
kr.

0
197.352
197.352

70.668
87.539
158.207

2013
kr.

2012
kr.

0
230.800
230.800

0
13.200
13.200

2. Øvrige finansielle omkostninger

Renter til modervirksomhed
Øvrige finansielle omkostninger

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet CBC holding ApS.
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Kostpris ultimo

454.155
90.000
544.155

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

188.755
61.100
249.855

Regnskabsmæssig værdi ultimo

294.300

5. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
500.000
0
500.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
97.068
651.398
748.466

Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0

Ialt
kr.
597.068
651.398
1.248.466

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.

6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsbrev

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
1.870.031
177.889
1.870.031
177.889

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået lejeaftaler med 6 mdr. opsigelse vedrørende lokaler.
Den årlige lejeudgift udgør 300 tkr.
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Langfristet
andel
kr.
1.692.142
1.692.142

Restgæld
efter 5 år
kr.
924.958
924.958
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8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet sædvanlige garantier for udførte arbejder.
Ingen af selskabets aktiver er pantsat.

9. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
CBC Holding ApS, Løvegade 30, 4200 Slagele
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