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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 30. juni 2012 for Springstrup VVS 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2012/13 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Bakkebjerg, den 18. oktober 2012

Direktion

Bjarke Springstrup

Ole Springstrup

Bestyrelse

Bjarke Springstrup

Ida Springstrup

Nanna Springstrup Høgh
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Den uafhængige revisors påtegning
Til kapitalejerne i Springstrup VVS A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Springstrup VVS A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni
2012, 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
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten 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.

3

Springstrup VVS A/S
Årsrapport for 2011/12

3

Den uafhængige revisors påtegning

Helsinge, den 18. oktober 2012

BJRevision, Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Bjarne Jensen
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Springstrup VVS A/S for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2011/12 er aflagt i dkk
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved udført arbejde og salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Endvidere indregnes Igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen
udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger på ordrerne og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær
karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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. Den andel af den
resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat henføres hertil, mens den
resterende del henføres til årets ordinære resultat.
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 5 år.
Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede
fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Materielle anlægsaktiver
Udlejningsejendom, produktionsanlæg og maskiner samt 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:
Brugstid
Bygninger
0 år
Produktionsanlæg og maskiner
5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

afskrives ej

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

pr. enhed indregnes som omkostninger i
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Anvendt regnskabspraksis
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 og -omkostninger.
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
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, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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, opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Dækningsbidrag
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

2011/2012

2010/2011

kr.

kr.

4.259.223

4.095.327

-3.130.673

-3.233.466

1.128.550

861.861

-530.773

-511.492

597.777

350.369

2.402
-166.414

2.396
-167.257

433.765

185.508

-112.350

-49.863

321.415

135.645

300.000
21.415

0
135.645

321.415

135.645

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Til overført overskud
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Balance pr. 30. juni 2012

Aktiver
Note
Goodwill

2011/2012

2010/11

kr.

kr.

50.000

175.000

50.000

175.000

0
159.460
747.080

1.856.476
304.997
713.317

906.540

2.874.790

Anlægsaktiver i alt

956.540

3.049.790

Råvarer og hjælpematerialer

291.318

269.429

Varebeholdninger

291.318

269.429

1.730.935
55.234
322.560
0
129.887

974.705
16.567
41.709
38.350
47.124

2.238.616

1.118.455

439.829

1.421.962

Omsætningsaktiver i alt

2.969.763

2.809.846

Aktiver i alt

3.926.303

5.859.636

Immaterielle anlægsaktiver

2

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

3

4
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Balance pr. 30. juni 2012

Passiver
Note

2011/2012

2010/11

kr.

kr.

500.000
456.074

500.000
434.660

956.074

934.660

Hensættelse til udskudt skat

66.775

3.975

Hensatte forpligtelser i alt

66.775

3.975

Gæld til realkreditinstitutter
Selskabsskat

0
11.550

1.826.340
76.050

Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital

5

Langfristede gældsforpligtelser

6

11.550

1.902.390

Gæld til realkreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Foreslået udbytte for regnskabsåret

6

0
913.212
1.678.692
300.000

28.098
257.743
2.732.770
0

Kortfristede gældsforpligtelser

2.891.904

3.018.611

Gældsforpligtelser i alt

2.903.454

4.921.001

Passiver i alt

3.926.303

5.859.636

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Nærtstående parter og ejerforhold

7
8
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Noter til årsrapporten

1

2010/2011

kr.

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2011/2012

2.516.908
386.030
85.868
141.867

2.692.020
394.607
76.471
70.368

3.130.673

3.233.466

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kostpris primo

525.000

Kostpris ultimo

525.000

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

350.000
125.000

Af- og nedskrivninger ultimo

475.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

50.000
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Noter til årsrapporten

3

Materielle anlægsaktiver
Andre anProduktions- læg, driftsmaanlæg og ma- teriel og inskiner
ventar

Grunde og
bygninger
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.856.476
243.524
-2.100.000

802.683
0
0

1.309.184
294.000
0

Kostpris ultimo

0

802.683

1.603.184

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

0
0

497.687
145.536

595.867
260.237

0

643.223

856.104

0

159.460

747.080

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4

2011/2012

2010/11

kr.

kr.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

897.906
-842.672

16.567
0

55.234

16.567
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Noter til årsrapporten
5

Egenkapital
Selskabskapital

6

Overført
resultat

I alt

Egenkapital primo
Årets resultat
Foreslået udbytte

500.000
0
0

434.659
321.415
-300.000

934.659
321.415
-300.000

Egenkapital ultimo

500.000

456.074

956.074

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige
forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
2011/2012

2010/11

kr.

kr.

Gæld til realkreditinstitutter

7

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

0
0

1.698.716
127.624

Langfristet del
Inden for et år

0
0

1.826.340
28.098

0

1.854.438

165.807

0

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Der er stillet entreprenørgaranti overfor bygherre
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Noter til årsrapporten
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Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Ole's vvs ApS, Bakkebjergvej 27A, 3210 Vejby
Solid vvs ApS, Kringelholm 74, 3250 Gilleleje
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