Årsrapport for 2013/14
3. regnskabsår

Severin Hansens Eftf. ApS
Puggaardsgade 8, 2. th.
1573 København V
CVR-nr. 33 87 50 02

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. december 2014,
hvor det blev besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf.
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14 for Severin Hansens Eftf. ApS .
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 4. december 2014.

Direktion

Thomas Dupont
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Severin Hansens Eftf. ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Severin Hansens Eftf. ApS for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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 vores 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.

Kgs. Lyngby, den 4. december 2014
Complet Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab

Glennie Holm Christensen
Registreret Revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Severin Hansens Eftf. ApS
Puggaardsgade 8, 2. th.
1573 København V
CVR-nr.:
Stiftet:
Regnskabsår:

33 87 50 02
24. august 2011
1. juli - 30. juni

Direktion

Thomas Dupont

Revisor

Complet Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Ørholmvej 59
2800 Kgs. Lyngby
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet er at planlægge, lede og udføre installationsarbejde, herunder installationer indenfor IKT
kabelnet og omstillingsborde, samt at udføre større tekniske opgaver i industrien samt mindre opgaver i
ejendomme og private hjem.
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat har været tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af
virksomhedens forhold.
Den forventede udvikling
Der forventes et positivt resultat i de kommende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Severin Hansens Eftf. ApS for 2013/14 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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 regnskabspost nedenfor.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
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.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Produktionsvirksomhed
Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætningen, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer
og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og
distribution samt kontorhold mv.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.
Finansielle indtægter
Renteindtægter, udbytte fra børsnoterede aktier, kursgevinster på obligationer og aktier, rentegodtgørelse under
acontoskatteordningen samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs
og balancedagens kurs.
Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen
samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.
6

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 24,50.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver”.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg
indregnes i resultatopgørelsen under posterne ”Andre driftsindtægter” og ”Andre driftsomkostninger”.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse
af forventede tab.
Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering
af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret
vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til
nettorealisationsværdi og beregnes som 24,50 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke
er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler.
Vedligeholdelsesforpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse og måles til nettorealisationsværdi.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne
avancer og -tab.
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
Gæld måles til nominel restgæld. Hvor låneoptagelsen (realkreditlån) er forbundet med væsentlige kurstab eller
kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets
løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

983.206

854

815.126

687

6.452

2

0

2

161.629

163

14.575

5

2.861

1

173.343

167

43.978

41

129.365

125

83.954

38

Årets resultat

129.365

125

Til disposition

213.320

164

98.400

80

Overført til næste år

114.920

84

Disponeret i alt

213.320

164

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Nedskrivninger af omsætningsaktiver
Ordinært resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført fra tidligere år

Udbytte for regnskabsåret
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Balance 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10.756

17

Materielle anlægsaktiver i alt

10.756

17

Anlægsaktiver i alt

10.756

17

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

5.000

5

Varebeholdninger i alt

5.000

5

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

196.091

224

Igangværende arbejder for fremmed regning

59.606

78

Tilgodehavender i alt

255.697

302

Likvide beholdninger

460.721

211

Omsætningsaktiver i alt

721.419

519

Aktiver i alt

732.175

536

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender
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Balance 30. juni
Note

2013/14

2012/13

kr.

tkr.

Selskabskapital

80.000

80

Overført resultat

114.920

84

Foreslået udbytte

98.400

80

293.320

244

Selskabsskat

40.978

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

40.978

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

54.786

67

Selskabsskat

41.375

54

Anden gæld

301.717

171

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

397.878

292

Gældsforpligtelser i alt

438.856

292

Passiver i alt

732.175

536

Passiver
Egenkapital

3

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

4
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Noter til årsrapporten

1

2

3

4

2013/14
kr.

2012/13
tkr.

Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte
Andre udgifter til social sikring

764.005
51.121

660
27

Personaleomkostninger i alt

815.126

687

Skat af årets resultat

2013/14
kr.

2012/13
tkr.

Skat af årets resultat

43.978

41

Skat af årets resultat i alt

43.978

41

Personaleomkostninger

Selskabskapital
kr.

Overført
resultat
kr.

I alt

Saldo primo
Årets resultat
Udloddet udbytte

80.000
0
0

83.954
30.965
98.400

163.954
30.965
98.400

Saldo ultimo

80.000

213.320

293.320

Egenkapital

Kontraktlige forpligtelser
Finansiel leasing
Der påhviler selskabet en leasingforpligtelse på kr. 72.941,-
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kr.

