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Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2013 for Chr. Sørensen VVS ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 perioden 1. januar 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 18. juni 2014

Direktion

___________________________
Johnny Sørensen

Bestyrelse

____________________
Lars Jensen
Formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne af Chr. Sørensen VVS ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Chr. Sørensen VVS ApS for perioden 1. januar - 31. december 2013, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Selskabets ledelse 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 vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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 perioden 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note 1, hvori
ledelsen redegør for usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften i de førstkommende år. Ledelsen
bedømmer, at selskabets pengeinstituts bevilgede kreditramme kan forlænges og aflægger i
overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.
Vi er enige med ledelsen i beskrivelse af usikkerhederne samt valget af regnskabsprincip.
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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.
Horsens, den 18. juni 2014
Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Registrerede revisorer

Frank Lynge Jensen
Registreret revisor
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Ledelsens beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af handel og håndværk indenfor VVS og
anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har kunnet konstatere, at den økonomiske krise stadig lægger en væsentlig dæmper på
aktiviteten i samfundet, hvilket gør det vanskeligt at tilvejebringe tilstrækkelig med arbejdsopgaver til
virksomheden. Omsætningen er steget fra 2012 til 2013, men indtjeningen er uændret og det har stadig ikke
været muligt at opnå et positivt resultat.
Omkostningerne til Kloakmesteruddannelsen i 2012 forventes stadig at have en positiv indvirkning på
indtjeningen.
Selskabet har således haft et tab på kr. 258.148 i regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2013, og
selskabets forpligtelser pr. denne dato oversteg selskabets aktiver med kr. 588.001.
Selskabets resultat og økonomiske stilling anses i lyset heraf for mindre tilfredsstillende.
Selskabet forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2014, ikke mindst på baggrund af den konstaterede
ordrebeholdning.
Fremtiden
Selskabet har i 2014 drøftet den finansielle situation med pengeinstitut og har i den forbindelse fået
bekræftelse på, at pengeinstituttet vil fortsætte samarbejdet i det kommende regnskabsår.
Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabet realiserer den budgetterede omsætning
eller at kreditfaciliteterne kan udvides i takt med finansieringsbehovet.
Selskabet har valgt at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift, da ledelsen forventer, at
den budgetterede omsætning vil blive realiseret.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsregnskabet for Chr. Sørensen VVS ApS for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Resultatopgørelsen
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser
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under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.
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 af- og nedskrivninger.
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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
5 år
5 år

Restværdi
0-25 %
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
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/andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris eller nettorealisationspris, såfremt denne er
lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
2104

Leif Mikkelsen & Partnere A/S

Side 9 af 15

Chr. Sørensen VVS ApS

Anvendt regnskabspraksis

afhængig af nettoværdien af kostpris med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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2013

2012

Bruttofortjeneste ..................................................................

1.196.901

810.532

Personaleomkostninger .........................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver .........................................................................

-1.272.509

-905.224

-139.669

-141.064

Driftsresultat .........................................................................

-215.277

-235.756

Andre finansielle indtægter ....................................................
Øvrige finansielle omkostninger .............................................

0
-117.971

301
-128.869

Resultat før skat ...................................................................

-333.248

-364.324

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

75.100

89.500

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

-258.148

-274.824

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat .....................................................................

-258.148

-274.824

Disponeret I alt .....................................................................

-258.148

-274.824
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Aktiver
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2013

2012

Anlægsaktiver
Goodwill..................................................................................

10.000

20.000

Immaterielle anlægsaktiver .................................................

10.000

20.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................
Indretning lejede lokaler .........................................................

148.406
23.218

315.042
40.755

Materielle anlægsaktiver .....................................................

171.624

355.797

Andre tilgodehavender ...........................................................
Skatteaktiv..............................................................................

9.000
280.600

9.000
205.500

Finansielle anlægsaktiver ...................................................

289.600

214.500

Anlægsaktiver i alt ...............................................................

471.224

590.297

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer ........................................................

223.835

205.955

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

223.835

205.955

Tilgodehavender
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .........................
Igangværende arbejde for fremmed regning .........................
Andre tilgodehavender ...........................................................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................

362.694
125.864
91.160
15.314

433.989
253.429
16.873
36.445

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

595.032

740.736

Likvide beholdninger ...........................................................

1.535

1.535

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

820.402

948.226

Aktiver i alt ............................................................................

1.291.626

1.538.523
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Balance pr. 31. december 2013
Passiver

3

4

5
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2013

2012

Egenkapital
Selskabskapital ......................................................................
Overkurs ved emission...........................................................
Overført resultat .....................................................................

240.000
360.000
-1.188.002

240.000
360.000
-929.853

Egenkapital ...........................................................................

-588.002

-329.853

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Konvertible gældsbreve .........................................................

489.186

542.965

Langfristede gældsforpligtelser .........................................

489.186

542.965

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .................
Kreditinstitutter .......................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................
Øvrig anden gæld...................................................................
Moms og afgifter.....................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ...................................

54.007
503.293
465.564
153.755
96.526
117.297

49.235
468.259
433.950
150.914
88.159
134.894

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

1.390.442

1.325.411

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

1.879.628

1.868.376

Passiver i alt .........................................................................

1.291.626

1.538.523

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter
2013

2012

1

Usikkerhed om fortsat drift
Selskabet har på nuværende tidspunkt tilpasset kapacitet og omkostninger til det
aktuelle aktivitetsniveau og forventer herved at skabe positiv drift fremadrettet.
Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at ovennævnte realiseres
samtidig med at de af selskabets pengeinstituts bevilgede kreditrammer kan
forlænges.
Selskabet har valgt at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift,
da ledelsen forventer de nævnte tiltag udmønter sig i positiv drift samt at
kreditrammer i pengeinstituttet forlænges.
Årets underskud medfører, at selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i
selskabslovens § 119, idet selskabet pr. 31.12.2013 har tabt hele
anpartskapitalen. Ledelsen forventer, at anpartskapitalen kan retableres ved
kommende års positive driftsindtjening.

2

Personaleomkostninger
Lønninger ...............................................................................
Pensioner ...............................................................................
Andre omkostninger til social sikring......................................

1.122.960
105.457
44.092

780.059
79.003
46.162

Personaleomkostninger i alt ...............................................

1.272.509

905.224

Primo

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

240.000
360.000
-929.854

0
0
-258.148

240.000
360.000
-1.188.002

-329.854

-258.148

-588.002

3

Egenkapital
Virksomhedskapital ...............................
Overkurs ved emission..........................
Overført resultat ....................................

4

Langfristede gældsforpligtelser
Konvertible gældsbreve ..........

2104

Gæld i alt primo

Gæld i alt ultimo

Kortfristet andel

Restgæld efter 5
år

592.200

543.193

54.007

0

592.200

543.193

54.007

0
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Noter
2013
5

2012

Eventualforpligtelser
Leasing:
Selskabet har indgået leasingaftale med Nykredit Leasing A/S vedrørende
varebil. Aftalen har en restløbetid på 10 måneder med en rest ydelse på kr.
22.350.
Selskabet har indgået leasingaftale med First Lease A/S vedrørende varebil.
Aftalen har en restløbetid på 48 måneder med en årlig ydelse på kr. 106.560.
Garantiforpligtelser:
Garantiforpligtelserne overstiger ikke det for branchen normale.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der afgivet følgende
sikkerheder:
Løsørepantebrev i biler for
kr. 270.000
De pantsatte biler indgår i balancen pr. 31.12.2013 med
kr. 71.019
Nissan Interstar reg.nr. VD88212 og Mercedes Benz Sprinter reg.nr. UE89879.
Virksomhedspant i varelager, debitorer og driftsmateriel
Varelager, debitorer og driftsmateriel indgår i balancen
pr. 31.12.2013 med

kr. 500.000
kr. 734.935

Pengeinstitut har stillet arbejdsgaranti på kr. 23.375.
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