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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Springstrup VVS A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2012 - 30. juni 2013.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Gilleleje, den 10. oktober 2013

Direktion

Bjarke Springstrup

Ole Springstrup

Bestyrelse

Bjarke Springstrup

Ida Springstrup

Nanna Springstrup Høgh
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til kapitalejerne i Springstrup VVS A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Springstrup VVS A/S for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni
2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen
revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Helsinge, den 10. oktober 2013

BJRevision
statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Søren-Møller Jensen
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Springstrup VVS A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2012/13 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
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner
5-10
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5

år
år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives 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.
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
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Note

Bruttofortjeneste

2012/2013

2011/2012

DKK

DKK

4.445.388

4.259.223

-3.062.496

-3.130.673

1.382.892

1.128.550

-361.227

-530.773

1.021.665

597.777

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

1.865
-24.710

2.402
-166.414

Resultat før skat

998.820

433.765

-253.242

-112.350

745.578

321.415

700.000
45.578

300.000
21.415

745.578

321.415

Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Til overført overskud
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Balance pr. 30. juni 2013

Aktiver
Note
Goodwill

2012/13

2011/12

DKK

DKK

0

50.000

0

50.000

121.937
524.752

159.460
747.080

646.689

906.540

Anlægsaktiver i alt

646.689

956.540

Råvarer og hjælpematerialer

346.094

291.318

Varebeholdninger

346.094

291.318

1.266.010
17.251
251.825
26.450
103.470

1.730.935
55.234
322.560
0
129.887

1.665.006

2.238.616

894.828

439.829

Omsætningsaktiver i alt

2.905.928

2.969.763

Aktiver i alt

3.552.617

3.926.303

Immaterielle anlægsaktiver

2

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
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Balance pr. 30. juni 2013

Passiver
Note
Selskabskapital
Overført resultat

2012/13

2011/12

DKK

DKK

500.000
501.653

500.000
456.074

1.001.653

956.074

Hensættelse til udskudt skat

140.192

66.775

Hensatte forpligtelser i alt

140.192

66.775

Selskabsskat

148.825

11.550

Langfristede gældsforpligtelser

148.825

11.550

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Foreslået udbytte for regnskabsåret

301.708
1.260.239
700.000

913.212
1.678.692
300.000

Kortfristede gældsforpligtelser

2.261.947

2.891.904

Gældsforpligtelser i alt

2.410.772

2.903.454

Passiver i alt

3.552.617

3.926.303

Egenkapital

Eventualposter m.v.
Nærtstående parter og ejerforhold
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Noter til årsrapporten

1

2011/2012

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Overført til produktionslønninger

2

2012/2013

2.516.329
378.496
96.422
71.249

2.516.908
386.030
85.868
141.867

3.062.496

3.130.673

-2.712.496

-2.685.391

350.000

445.282

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kostpris primo

525.000

Kostpris ultimo

525.000

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

475.000
50.000

Af- og nedskrivninger ultimo

525.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0
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Noter til årsrapporten
3

Materielle anlægsaktiver
Produktions- Andre anlæg,
anlæg og ma- driftsmateriel
skiner
og inventar

4

Kostpris primo
Tilgang i årets løb

802.683
28.824

1.603.184
22.551

Kostpris ultimo

831.507

1.625.735

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

643.221
66.349

856.105
244.878

Af- og nedskrivninger ultimo

709.570

1.100.983

Regnskabsmæssig værdi ultimo

121.937

524.752

2011/12

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder, a contofaktureret

5

2012/13

2.804.052
-2.786.801

897.906
-842.672

17.251

55.234

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital primo
Årets resultat
Foreslået udbytte

500.000
0
0

456.075
745.578
-700.000

956.075
745.578
-700.000

Egenkapital ultimo

500.000

501.653

1.001.653
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Noter til årsrapporten

6

Eventualposter m.v.
Selskabet har stillet entreprenørgaranti overfor tredjemand på i alt kr. 165.807.

7

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, 3210 Vejby
Solid vvs ApS, 3250 Gilleleje
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