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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

JACOBSEN VVS VIBORG ApS
Skaldehøjvej 20
8800 Viborg
CVR-nr:
Regnskabsår:

26622964
01/07/2011 - 30/06/2012

Bankforbindelse

Danske Bank
Sct. Mathias Gade 52
8800 Viborg

Revisor

REVISIONSFIRMAET BORREGAARD & MAAGAARD
Læsøvej 2B
8800 Viborg
CVR-nr:
18018594
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Ledelsespåtegning
Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2011/2012 for JACOBSEN VVS VIBORG ApS. Den samlede
ledelse erklærer:
ï‚· At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
ï‚· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultatet.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at
selskabets årsregnskab fremover ikke skal revideres.
Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor VVS-branchen og i forbindelse hermed tillige
virksomhed som autoriseret kloakmester samt investering og finansiering.

Viborg, den 28/11/2012
Direktion

Kim Jacobsen
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Den uafhængige revisors erklæring
Påtegning på årsregnskabet
Til anpartshaverne i Jacobsen VVS Viborg ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Jacobsen VVS Viborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Forbehold
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. Juli 2011 – 30. Juni
2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Viborg, 14/11/2012

Steen Maagaard
Registrerede revisorer FRR
Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse
Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved udførelsen af arbejde.
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger, f.eks. leje- og leasingydelser
(operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.
Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct.

Balance
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede
restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.
Brugstid Restværdi
EDB-udstyr …………………………………………………….. 3 år 0 kr.
Småanskaffelser ved stiftelse ………………………………..3 år 0 kr.
Driftsmateriel og inventar …………………………………….. 5 år 0 kr.
Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.
Aktiver med en kostpris under 12.300 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til bruttopris – 30%. I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan
henføres til anskaffelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til
debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Igangværende arbejder måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes
færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert
enkelt arbejdes stade.
Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til
nettorealisationsværdi og beregnes som 25 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier.
Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er
muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der
hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.
Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012
Note

2011/12
kr.

2010/11
kr.

Bruttoresultat .........................................................................................

922.336

804.039

Personaleomkostninger ...........................................................................

-852.066

-781.926

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

70.270

22.113

Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

-52.018

-59.692

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

18.252

-37.579

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

18.252

-37.579

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

0

110

Årets resultat ..........................................................................................

18.252

-37.469

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

0
18.252

0
-37.469

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

18.252

-37.469

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Råvarer og hjælpematerialer ...................................................................

2011/12
kr.
351.500

2010/11
kr.
366.263

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

351.500

366.263

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

183.270
95.000
8.202

266.210
138.000
22.121

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

286.472

426.331

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

637.972

792.594

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

637.972

792.594
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Andre reserver ............................................................................................
Overført resultat .........................................................................................

2011/12
kr.
125.000
3.000
-143.866

2010/11
kr.
125.000
3.000
-162.118

Egenkapital i alt ........................................................................................

-15.866

-34.118

Gæld til banker ...........................................................................................

109.412

199.461

Langfristede gældsforpligtelser i alt .......................................................

109.412

199.461

Gæld til banker ...........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................
Anden gæld .................................................................................................

217.303
102.180
224.943

247.913
166.663
212.675

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

544.426

627.251

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

653.838

826.712

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

637.972

792.594
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Noter
1. Oplysning om eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser ultimo:
4 mdr. á kr. 2.718 (UL96258)

10.872

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Udover almindelig håndværkergaranti er der til sikkerhed for engagement med Den Danske Bank
stillet følgende garanti:
Ejerpantebrev kr. 200.000 med pant i driftsmateriel m.m.
Ejerpantebrev kr. 150.000 med pant i Skaldehøjvej 20, 8800 Viborg.
Personlig hæftelse for det fulde engagement.
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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 30. nov 2012.
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