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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

HANSEN & BERG VVS ApS
Limfjordsvej 41, st tv
2720 Vanløse
Telefonnummer:

26520998

CVR-nr:
Regnskabsår:

30538471
01/01/2017 - 31/12/2017
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Hansen & Berg VVS ApS.
Årsregnskabet 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 og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Direktionen erklærer at selskabet i 2017 har opfyldt betingelserne for fravalg af revision.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vanløse, den 12/05/2018
Direktion

René Rasmus Hansen Florin

Rasmus Berg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Selskabet har på generalforsamlingen vedtaget fravalg af revision for det kommende regnskabsår.

CVR-nr. 30538471

Side 5 af 11

Revisors erklæring om opstilling af finansielle
oplysninger
Til anpartshaverne i Hansen & Berg VVS ApS
Jeg har opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige
oplysninger, som anpartshaverne har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere anpartshaverne med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 anpartshavernes ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, anpartshaverne har
givet mig til brug for at opstille årsregnskabet.
Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Holte, 12/05/2018

Finn Rasmussen , mne17356
Registreret revisor
CVR: 54472455
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Den anvendte regnskabspraksis er følgende:
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
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 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 afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinster over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til
forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter
forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttoresultat
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til ansatte.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.
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Skat af årets resultat
Årets 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.
Udskudt skat fremkommer i de tilfælde, hvor der er midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af selskabets aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles med den aktuelle
skatteprocent og indregnes i balancen.

Balancen
Driftsmidler
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af afskrivninger beregnet lineært over den
forventede brugstid som er fastsat til 4 år.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte
Udbyttet vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017
Note

2017
kr.

2016
kr.

1.476.034

1.158.223

-1.402.785

-1.075.863

-33.188

-94.780

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

40.061

-12.420

Øvrige finansielle omkostninger ...................................................

-8.518

-9.434

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

31.543

-21.854

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

-8.214

1.099

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

23.329

-20.755

Overført resultat ............................................................................

23.329

-20.755

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

23.329

-20.755

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2017
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ........................................

2017
kr.
63.443

2016
kr.
58.877

Materielle anlægsaktiver i alt .....................................................

63.443

58.877

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

63.443

58.877

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

134.128

150.000

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

134.128

150.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..................................
Tilgodehavende skat ......................................................................
Andre tilgodehavender ...................................................................

220.839
10.401
8.000

276.821
15.843
8.000

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

239.240

300.664

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

6.551

0

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

379.919

450.664

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

443.362

509.541
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Balance 31. december 2017
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2017
kr.
50.000
-52.619

2016
kr.
50.000
-75.948

Egenkapital i alt ...........................................................................

-2.619

-25.948

Gæld til banker ..............................................................................
Skyldig selskabsskat ......................................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................

0
2.772

131.945
0

443.209

403.544

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

445.981

535.489

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

445.981

535.489

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

443.362

509.541
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Sociale ydelser mm.
Gennemsnitligt antal beskæftigede udgør 4

2017
kr.

2016
kr.

1.176.254
226.531

963.285
112.578

1.402.785

1.075.863

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabet driver VVS virksomhed.

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har pr. 31/12 leasing og huslejeforpligtelser for 233 t.kr
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