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Ledelsespåtegning
Direktionen har aflagt årsrapport for 2013/2014. Årsrapporten er behandlet og
vedtaget dags dato.
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling, samt resultatet.

Havdrup, den 18/03/2015
Direktion

Lars Engelbrekt Pedersen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i LT VVS ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for LT VVS ApS for regnskabsåret 5. april 2013 - 30. september 2014, 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 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 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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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 5.
april 2013 - 30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Herringløse, 18/03/2015

Claus Nielsen
Reg. revisor HD (R)
GUNDSØ REVISION REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet består hovedsagelig i at drive virksomhed med VVS -arbejde
og dermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlig usikkerhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet er stiftet pr. 05.04.2013
Årets resultat udgør kr.

522.426

Egenkapitalen pr. 30.09.2014 sammensætter sig således:
Anpartskapital
Overført resultat
Andre reserver

80.000
522.426
0
602.426

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker
billedet af selskabets resultat for året 2013/2014 og den økonomiske stilling pr. 30. september 2014.

Forventet udvikling
Ledelsen ser positivt på fremtiden.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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 eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.

Resultatopgørelse
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.
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Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Bruttofortjeneste/tab
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger og andre
eksterne omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.
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.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, 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:
Tekniske anlæg og maskiner
5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3-8 år
Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. 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 afskrivninger.
Leasingkontrakter
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Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med
operationel leasing og øvrige lejeaftale indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses
under eventualposter mv.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien såfremt
denne er lavere.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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 på statusdagen måles til værdien af de til produktion medgåede
direkte omkostninger til materialer og lønninger.

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 generalforsamling.
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
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og 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. For
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indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 5. apr 2013 - 30. sep 2014
Note
Bruttoresultat ..........................................................................................................
Personaleomkostninger ............................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ........................

2013/14
kr.
3.586.155

1

-2.821.378
-54.000

Resultat af ordinær primær drift ..........................................................................

710.777

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

15.074
-12.156

Ordinært resultat før skat .....................................................................................

713.695

Ekstraordinært resultat før skat ...........................................................................

713.695

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

2

-191.269
522.426

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

522.426

I alt ...........................................................................................................................

522.426
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Balance 30. september 2014
Aktiver
Note

2013/14
kr.
216.000

3

216.000

Produktionsanlæg og maskiner ................................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................
Anlægsaktiver i alt .................................................................................................

216.000

Råvarer og hjælpematerialer ....................................................................................

32.500

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

32.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................................

835.264
28.764
34.417

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

898.445

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

436.619

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

1.367.564

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

1.583.564

CVR-nr. 35210369

Side 14 af 17

Balance 30. september 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
80.000
522.426

4

602.426

Registreret kapital mv. .............................................................................................
Overført resultat .......................................................................................................
Egenkapital i alt ......................................................................................................
Skyldig selskabsskat .................................................................................................

220.033

Langfristede gældsforpligtelser i alt .....................................................................

220.033

Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .......................................................
Anden gæld ..............................................................................................................

276.466
25.000
459.639

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

761.105

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

981.138

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

1.583.564
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Noter
1. Personaleomkostninger
2013/14
kr.
Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2.840.079
24.708
-43.409
2.821.378

Heraf udgør vederlag til direktion kr. 0.
Selskabet har i regnskabsåret fuldtidsbeskæftiget ca. 5 medarbejdere.

2. Skat af årets resultat
2013/14
kr.
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

220.033
-28.764
0
191.269

Der er aconto betalt kr. 0 i selskabsskat i året.
Den udskudte skat andrager aktiv kr. -28.764.
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3. Materielle anlægsaktiver i alt
Produktionsanlæg og
maskiner
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
270.000
0
270.000

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

0
-54.000
0
-54.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo

216.000

4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksomhedskapital
kr.
80.000
0
0
80.000

Overført
resultat
kr.
0
0
522.426
522.426

Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0
0

Anpartskapitalen fordeler sig på anparter a kr. 1.000.
Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets anpartskapital de seneste 5 år.

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Der er garantistillelser tkr. 177. Der indestår tkr. 20 på sikringskonti.
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og
royalties indenfor sambeskatningskredsen.
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6. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
LT Holding 2013 ApS, Havdrup, 70%
Jasø Holding ApS, Regstrup, 30%

Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshaver og
direktør Lars Engelbrekt Pedersen.
Selskabets direktion modtager almindeligt vederlag.
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.
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