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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

NORD-ELEKTRIC TVERSTED ApS
Søndenåvej 5
9881 Bindslev
CVR-nr:
Regnskabsår:

17450735
01/01/2014 - 31/12/2014

Bankforbindelse

Spar Nord Bank A/S
Torvegade 6 9870 Sindal

Revisor

KBO Revision
v/Kim Birk Olesen Erhvervsparken 15
9700 Brønderslev
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Ledelsespåtegning
Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2014 for Nord-Elektric Tversted ApS.
Den samlede ledelse erklærer:
* At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
* At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
* At årsregnskabet ikke er revideret, og det erklæres at virksomheden
opfylder betingelserne herfor.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Tversted, den 14/04/2015
Direktion

Jesper Eriksen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Nord-Elektric Tversted ApS.
Vi har opstillet årsregnskabet for Nord-Elektric Tversted ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
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.
Brønderslev, 14/04/2015

Kim Birk Olesen
Reg. revisor FSR
KBO Revision
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Selskabet har af konkurrencemæssige årsager foretaget sammendrag af resultatopgørelsen i
overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning:
Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af eventuelle rabatter.
Andre driftsindtægter og omkostninger:
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.
Skat af årets resultat:
Årets skat, som består af årets 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 måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger foretages over 5 år.
Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 12.600 kr. udgiftsføres i anskaffelsåret. Udgifter til reparation
og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver
opøres som forskellen mellem salgspris og den bogførte værdi på salgstidspunktet.
Varebeholdninger:
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorelationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amoritiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning:
I balancen måles igangværende arbejde til kostpris inkl. avance af det arbejde, der er udført, men endnu ikke
slutfaktureret på balancetidspunktet.
Værdipapirer:
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen.
Udskudt skat:
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
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regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. 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.
Gældsforpligtelse:
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører,
tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

2013
kr.

1.291.343

1.319.912

1.134.291
34.253

1.122.542
40.252

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

122.799

157.118

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

492
21.680

999
21.079

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

101.611

137.038

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

101.611

137.038

26.754

35.040

74.857

101.998

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

99.800
-24.943

96.600
5.398

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

74.857

101.998

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

2014
kr.
167.001

2013
kr.
201.254

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

167.001

201.254

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

167.001

201.254

Fremstillede varer og handelsvarer .......................................................

331.408

444.950

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

331.408

444.950

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning .......................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

487.780
44.692
11.488

472.691
39.747
9.983

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

543.960

522.421

Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

2.320

1.968

Værdipapirer og kapitalandele i alt ..................................................

2.320

1.968

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

121.464

1.341

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

999.152

970.680

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

1.166.153

1.171.934
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
200.000
188.188

2013
kr.
200.000
213.131

3

388.188

413.131

161.168

176.017

161.168

176.017

Gæld til banker .....................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Skyldig selskabsskat .............................................................................
Anden gæld ...........................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ....................................................

14.900
114.441
2.799
384.857
99.800

73.242
143.741
10.900
258.303
96.600

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

616.797

582.786

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

777.965

758.803

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

1.166.153

1.171.934

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................
Gæld til banker .....................................................................................
Langfristede gældsforpligtelser i alt .................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2014
kr.

2013

941.880
117.447
74.964
1.134.291

941.711
124.049
56.782
1.122.542

2014
kr.

2013

27.808
1.505
-451
26.754

35.900
-964
104
35.040

kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

kr.

Betalt aconto skat 2014, kr. 25.009.

3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
200.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
0

kr.
0

kr.
200.000

0

0

0

0

0

213.131
413.131

0
0

-24.943
-24.943

0
0

188.188
388.188
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4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Prioritetsgæld
Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

Gæld i alt Afdrag næste
ultimo
år
kr.
kr.
0
0
176.068
14.900
0
0
176.068
14.900

Langfristet
andel
kr.
0
161.168
0
161.168

Restgæld
efter 5 år
kr.
0
86.500
0
86.500

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabet driver el-installatørvirksomhed fra lejede lokaler i ejendommen Bindslevvej 50 i
Tversted. Selskabet udfører hovedsaglig arbejde for sommerhusejere, virksomheder indenfor
pelsdyravl samt landbrug iøvrigt.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Der påviler selskabet de for branchen gældende garantier for udført arbejde.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Til sikkerhed for bankengagement er deponeret følgende:
Løsørepantebreve, nom. 300.000 med sikkerhed i varebiler.
Bogført værdi ialt kr. 167.001.
Herudover er der stillet sikkerhed af 3. mand.

8. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Jesper Eriksen, Søndenåvej 5, Tversted, 9881 Bindslev.

CVR-nr. 17450735

