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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30.
september 2013 for Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bøvlingbjerg, den
Direktion

Peter Schjøtz
Bestyrelse

Rita Kubel Rolighed

Peter Schjøtz

Tove Schjøtz

Formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S for regnskabsåret 1. oktober 2012 30. september 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 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 selskabets 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 selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2012 - 30. september 2013 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.

Lemvig, den

VESTJYSK REVISION
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik Bjerre
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S
Tangsøgade 55
7650 Bøvlingbjerg
Telefon:

97885080

Telefax:

97885680

Hjemmeside:

www.vestjysk-smede.dk

E-mail:

info@vestjysk-smede.dk

CVR-nr.:

29 14 92 67

Stiftet:

25. oktober 2005

Hjemsted:

Lemvig Kommune

Regnskabsår:

1. oktober - 30. september
8. regnskabsår

Bestyrelse

Rita Kubel Rolighed, Formand
Peter Schjøtz
Tove Schjøtz

Direktion

Peter Schjøtz

Revision

Vestjysk Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Andrupsgade 7
7620 Lemvig
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og håndværksvirksomhed indenfor
smed-, VVS- og blikkenslagerbranchen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør 681.809 kr. mod 385.616 kr. sidste år.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen
udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder
(produktionsmetoden).
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat 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.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S solidarisk og ubegrænset over
for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden
for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Vestjysk . Smede . VVS . Blik A/S · Årsrapport for 2012/13

8

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre 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. oktober - 30. september
Note

2012/13

2011/12

5.791.368

5.259.531

-4.313.734
-483.216

-4.178.183
-462.685

994.418

618.663

4.017
10.913
-120.323

4.772
22.083
-130.236

889.025

515.282

-207.216

-129.666

681.809

385.616

Udbytte for regnskabsåret
Disponeret fra overført resultat

700.000
-18.191

500.000
-114.384

Disponeret i alt

681.809

385.616

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Driftsresultat

2

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

3

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. september
Aktiver
Note

2013

2012

Goodwill

625.479

886.109

Immaterielle anlægsaktiver i alt

625.479

886.109

Grunde og bygninger
Driftsmidler og inventar
Leasede driftsmidler

1.521.150
1.365.227
0

1.599.510
69.908
0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.886.377

1.669.418

Anlægsaktiver i alt

3.511.856

2.555.527

Råvarer og hjælpematerialer

1.650.673

2.001.203

Varebeholdninger i alt

1.650.673

2.001.203

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

603.148
1.128.483
87.356
20.879

1.131.682
643.461
227.739
0

Tilgodehavender i alt

1.839.866

2.002.882

Likvide beholdninger

1.379

4.541

Omsætningsaktiver i alt

3.491.918

4.008.626

Aktiver i alt

7.003.774

6.564.153

Anlægsaktiver
4

5
6
7

Omsætningsaktiver
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Balance 30. september
Passiver
Note

2013

2012

500.000
1.534.843
700.000

500.000
1.553.034
500.000

2.734.843

2.553.034

Hensættelser til udskudt skat

223.798

164.307

Hensatte forpligtelser i alt

223.798

164.307

827.042
539.942

888.486
572.285

Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.366.984

1.460.771

11 Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

92.689
195.558
1.265.538
215.225
909.139

82.384
151.244
1.111.266
216.900
824.247

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.678.149

2.386.041

Gældsforpligtelser i alt

4.045.133

3.846.812

Passiver i alt

7.003.774

6.564.153

Egenkapital
8 Aktiekapital
9 Overført resultat
10 Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
11 Gæld til realkreditinstitutter
11 Gæld til pengeinstitutter

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Eventualposter
14 Nærtstående parter
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Noter

1.

2012/13

2011/12

3.685.060
342.905
94.937
190.832

3.571.164
342.131
89.857
175.031

4.313.734

4.178.183

11

11

120.323

130.236

120.323

130.236

147.725
59.491

67.500
62.166

207.216

129.666

Kostpris primo

2.606.300

2.606.300

Kostpris ultimo

2.606.300

2.606.300

Nedskrivninger primo
Årets af-/nedskrivninger

-1.720.191
-260.630

-1.459.561
-260.630

Nedskrivninger ultimo

-1.980.821

-1.720.191

625.479

886.109

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Andre finansielle omkostninger
Andre renteomkostninger

3.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat moder
Regulering af udskudt skat

4.

Goodwill

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Noter

5.

6.

30/9 2013

30/9 2012

Kostpris primo

2.141.500

2.141.500

Kostpris ultimo

2.141.500

2.141.500

Nedskrivninger primo
Årets af-/nedskrivninger

-541.990
-78.360

-463.630
-78.360

Nedskrivninger ultimo

-620.350

-541.990

Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.521.150

1.599.510

Ejendomsvurdering 1. oktober 2012

2.250.000

2.350.000

Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Overførsler

2.464.437
1.439.545
0

2.296.062
0
168.375

Kostpris ultimo

3.903.982

2.464.437

Nedskrivninger primo
Årets af-/nedskrivninger
Overførsler

-2.394.529
-144.226
0

-2.105.264
-120.890
-168.375

Nedskrivninger ultimo

-2.538.755

-2.394.529

1.365.227

69.908

Kostpris primo
Overførsler
Nedskrivninger primo
Årets af-/nedskrivninger
Overførsler

0
0
0
0
0

168.375
-168.375
-165.570
-2.805
168.375

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

Grunde og bygninger

Driftsmidler og inventar

Regnskabsmæssig værdi ultimo

7.

Leasede driftsmidler
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Noter

8.

30/9 2013

30/9 2012

500.000

500.000

500.000

500.000

1.553.034
-18.191

1.667.418
-114.384

1.534.843

1.553.034

700.000

500.000

700.000

500.000

Aktiekapital
Aktiekapital primo

Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. og multipla
heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

9.

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte resultat

10.

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

11.

Gældsforpligtelser

Gæld til
realkreditinstitutter
Gæld til pengeinstitutter

12.

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30/9 2013

Gæld i alt
30/9 2012

61.444
31.245

580.708
391.982

888.486
571.187

942.551
600.604

92.689

972.690

1.459.673

1.543.155

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 888 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2013 udgør 1.521 t.kr.
Selskabet har deponeret ejerpantebrev på 2.830 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevet
giver pant i ovenstående grunde og bygninger.
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Noter

.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000
t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen
udgør:
Varebeholdninger

1.651 t.kr.

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser
Driftsmidler

1.365 t.kr.

Goodwill

13.

603 t.kr.
625 t.kr.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der er ikke afsat beløb til eventuelle garantireparationer vedrørende solgte produkter og udførte
arbejder.
Pengeinstitut har afgivet garantier for i alt 127 t.kr. for eventuelle krav og garantireparationer.

14.

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:
Peter Schjøtz Holding ApS, Klydevej 26, 7650 Bøvlingbjerg
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