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H.J. Christensen A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 38 09 14 17

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. maj 2012 - 30. april 2013 for H.J. Christensen A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herning, den 1. juli 2013
Direktion:

Karsten Gaard Holm

Bestyrelse:

Karsten Gaard Holm
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Egon Bjørn Andersen

Erik Grave Kristensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til den daglige ledelse i H.J. Christensen A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for H.J. Christensen A/S for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013. Årsregnskabet 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 vurderingen 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 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.

Herning, den 1. juli 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Orla Bek
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
H.J. Christensen A/S
Orebygårdvej 6
7400 Herning
Telefon:
Telefax:

97 12 21 99
97 12 22 12

CVR-nr.:
38 09 14 17
Stiftet:
27. juni 1958
Hjemstedskommune: Herning
Regnskabsår:
1. maj 2012 - 30. april 2013

Bestyrelse
Karsten Gaard Holm
Egon Bjørn Andersen (advokat)
Erik Grave Kristensen (konsulent)

Direktion
Karsten Gaard Holm

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Industrivej Nord 9
7400 Herning

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 1. juli 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Orla Bek
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Virksomhedens hovedaktivitet
ventilationsområdet.

er

leverance

af

ydelser

inden

for

VVS-

og

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et overskud på 2.802 tkr. Selskabets resultat er dog præget af gevinst
ved salg af ejendom på 3.731 tkr. Selskabet har desuden haft en uheldig sag i året, hvor en
samhandelspartner er gået konkurs, hvilket har betydet et tab på ca. 788 tkr.
Samlet set anser ledelsen årets resultat for utilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning
for årsrapporten for 2012/13.

Virksomhedens forventede udvikling
Selskabets ledelse forventer at øge indtjeningen fra ordinær drift i det indeværende
regnskabsår og forventer således et mindre positivt resultat for det kommende år.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for H.J. Christensen A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis 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 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 regnskabspost nedenfor.
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.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har
fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms, afgifter og
rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med at produktionen udføres,
hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på
entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og
det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger
til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer
solgt i årets løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel
leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

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 i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der
indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til dagsværdi. Dagsværdien svarer til markedets salgsværdi.
Opskrivninger indregnes direkte på egenkapitalen.
Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet
restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
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.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Installationer i bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
IT-udstyr

25 år
10 år
8 år
3 år

Afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner foretages med 22 % i anskaffelsesåret og
herefter med faldende afskrivninger
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributionsog administrationsomkostninger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter
henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien
til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gæld
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto- og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til
tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser 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 og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de 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 nettoaktiver 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.
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Anvendt regnskabspraksis
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen,
svarende til børskurs.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes 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 gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes
i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

414391 / CW

10

ABCD

H.J. Christensen A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 38 09 14 17

Årsregnskab 1. maj - 30. april
Resultatopgørelse
Note 2012/13
Bruttofortjeneste
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

2011/12

7.885.241
-1.197.988
-2.670.171

3.448.572
-1.348.847
-1.766.576
333.149
16.736
-161.567

Resultat af primær drift
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

1

4.017.082
6.461
-222.340

Ordinært resultat før skat
Skat af ordinært resultat

2

3.801.203
-999.283

188.318
-51.632

2.801.920

136.686

801.920
2.000.000

136.686
0

2.801.920

136.686

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
Acontoudbytter i årets løb
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Balance
Note 2012/13

2011/12

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Maskiner og inventar

4.052.949
355.198

3.028.820
683.226

Anlægsaktiver i alt

4.408.147

3.712.046

486.242

498.261

486.242

498.261

5.324.983
395.288
22.951
38.276

4.491.532
1.328.400
7.801
36.173

5.781.498

5.863.906

666

666

666

666

Likvide beholdninger

2.919.791

4.338.973

Omsætningsaktiver i alt

9.188.197

10.701.806

13.596.344

14.413.852

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpemateriel
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer og kapitalandele
Aktier

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Balance
Note 2012/13
PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapital
Reserve for opskrivninger
Overførte resultater

2011/12

4
1.000.000
0
6.289.733

1.000.000
1.252.366
3.817.993

Egenkapital i alt

7.289.733

6.070.359

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

1.600.373

1.358.836

0

1.053.522

0
535.364
1.666.479
340.292
2.164.103

88.565
1.062.751
2.052.691
287.850
2.439.278

4.706.238

5.931.135

4.706.238

6.984.657

13.596.344

14.413.852

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Igangværende arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. maj - 30. april
Noter
2012/13
1

2

3

Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle omkostninger

0
222.341

4.441
157.126

222.341

161.567

658.991
340.292

-236.218
287.850

999.283

51.632

12.772.913
-12.912.989

24.125.824
-23.860.175

-140.076

265.649

395.288
-535.364

1.328.400
-1.062.751

-140.076

265.649

Skat af ordinært resultat
Specificeres således:
Årets regulering af udskudt skat
Skat af ordinært resultat

Igangværende arbejder for fremmed regning
Specifikation af igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder til salgsværdi
Acontofaktureret

2011/12

Der klassificeres således:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Igangværende arbejder for fremmed regning under passiver

4

Egenkapital
Aktiekapital

Nettoopskrivning

Overført
resultat

Acontoudbytte

I alt

Egenkapital 1. maj 2012
Opskrivning på ejendom opløst ved salg
Udloddet udbytte i årets løb
Overført udskudt skat af opskrivninger
ved opløsningen
Overført, jf. resultatdisponering
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Egenkapital 30. april 2013
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 500 kr. eller multipla heraf.
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CVR-nr. 38 09 14 17

Årsregnskab 1. maj - 30. april
Noter
5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Operationel leasing
Selskabet har indgået leasingkontrakter vedrørende biler. De resterende leasingydelser udgør
1.034 tkr., hvoraf 307 tkr. vedrører det kommende regnskabsår.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ejerpantebreve på nominel 2.663 tkr. i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi
på 4.053 er stillet til sikkerhed for selskabets mellemværende med pengeinstitut.
Selskabet har ligeledes stillet konto i pengeinstitut på 1.006 tkr. til sikkerhed for selskabets
mellemværende med pengeinstitut.
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Nærtstående parter
H.J. Christensen A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
KGH Holding ApS
Frijsenborgvej 19
7400 Herning
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