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KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for
AquaCut ApS.
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. 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, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers NV, den 24. januar 2014
Direktion

Kristian Gehlert

Jakob Christiansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i AquaCut ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for AquaCut ApS for regnskabsåret 1. januar - 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 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. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 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.

Randers, den 24. januar 2014

Kvist & Jensen
Statsautoriserede revisorer A/S

Jacob V. Kvist
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

AquaCut ApS
Hovedvejen 8, Terp
8920 Randers NV

Direktion

CVR-nr.:

30 73 88 02

Stiftet:

13. august 2007

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Kristian Gehlert
Jakob Christiansen

Revision

Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Tronholmen 3, 8960
Randers SØ

Bankforbindelse

Spar Nord Bank
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten består af produktion og forarbejdning af plast og metal ved vandskæring. Produktionen
og salget af virksomhedens produkter foregår fra virksomhedens adresse.
Produkterne afsættes primært i Danmark.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 1.833 t.kr. mod 1.439 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
482 t.kr. mod 224 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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 AquaCut ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning 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.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg
og rentegodtgørelser ved skattebetaling. 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.

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 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
5 år

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 afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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.
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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2013

2012

1.833.420

1.438.982

-1.102.512
-82.707

-973.037
-164.892

648.201

301.053

1.372
-4.266

294
-2.893

645.307

298.454

-163.083

-74.926

482.224

223.528

Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat

200.000
282.224

150.000
73.528

Disponeret i alt

482.224

223.528

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Driftsresultat
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

2

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2013

2012

Goodwill

10.000

20.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

10.000

20.000

Produktionsanlæg og maskiner

196.578

269.285

Materielle anlægsaktiver i alt

196.578

269.285

Andre tilgodehavender

50.000

50.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

50.000

50.000

256.578

339.285

Råvarer og hjælpematerialer

289.937

265.638

Varebeholdninger i alt

289.937

265.638

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv

205.729
7.996

188.220
9.579

Tilgodehavender i alt

213.725

197.799

Likvide beholdninger

632.802

266.982

Omsætningsaktiver i alt

1.136.464

730.419

Aktiver i alt

1.393.042

1.069.704

Anlægsaktiver
3

4

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2013

2012

125.000
834.932
200.000

125.000
552.708
150.000

1.159.932

827.708

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

113.403
47.150
500
72.057

139.339
0
19.025
83.632

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

233.110

241.996

Gældsforpligtelser i alt

233.110

241.996

1.393.042

1.069.704

Egenkapital
5
6

Anpartskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Eventualposter
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Noter

1.

938.853
137.590
8.296
17.773

827.056
116.397
6.660
22.924

1.102.512

973.037

161.500
1.583

66.025
8.901

163.083

74.926

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

3.

2012

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

2.

2013

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Kostpris 1. januar 2013

100.000

Kostpris 31. december 2013

100.000

Afskrivninger 1. januar 2013

80.000

Årets afskrivninger

10.000

Afskrivninger 31. december 2013

90.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

10.000

AquaCut ApS · Årsrapport for 2013

12

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Noter
4.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Produktionsanlæg og
maskiner

Kostpris 1. januar 2013

47.816

984.703

Kostpris 31. december 2013

47.816

984.703

Af- og nedskrivninger 1. januar 2013

47.816

715.417

0

72.708

47.816

788.125

0

196.578

31/12 2013

31/12 2012

125.000

125.000

125.000

125.000

552.708
282.224

479.180
73.528

834.932

552.708

Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2013
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

5.

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar 2013

6.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2013
Årets overførte overskud eller underskud

7.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt
750 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på
balancedagen udgør:
Varebeholdninger

290 t.kr.

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser

206 t.kr.

Driftsinventar og driftsmateriel

197 t.kr.
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Noter
8.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået lejekontrakt på lokaler med en årlig leje på t.kr. 122. Lejemålet er
uopsigeligt frem til juni 2014.
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