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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 for Vildbjerg Tagdækning ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vildbjerg, den 8. februar 2017

Direktion

Jan Lefevre
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til kapitalejeren i Vildbjerg Tagdækning ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Vildbjerg Tagdækning ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 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.

Holstebro, den 8. februar 2017

Revisionskontoret Vest
Registreret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 28 31 26 79

Anders H. Jensen
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Vildbjerg Tagdækning ApS
Østergade 43
7480 Vildbjerg
Telefon:

30 30 70 10

CVR-nr.:
33 50 23 89
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Vildbjerg

Direktion

Jan Lefevre

Revisor

Revisionskontoret Vest
Registreret revisionsaktieselskab
Lægårdvej 91C
7500 Holstebro

Pengeinstitut

Ringkjøbing Landbobank
Søndergade 6
7480 Vildbjerg
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2016

2015

2014

2013

2012

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Hovedtal
Bruttofortjeneste
Resultat før af- og nedskrivninger
(EBITDA)
Årets resultat

505

704

697

700

435

22
-27

221
126

207
110

324
222

104
66

405
98

582
251

590
235

572
125

334
125

-5,1%
24,2%
-15,5%

29,7%
43,1%
51,9%

27,5%
39,8%
61,1%

64,2%
21,9%
177,6%

27,8%
37,4%
52,4%

Balance
Balancesum
Egenkapital
Nøgletal
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er tagdækningsvirksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 26.775, og selskabets
balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 98.225.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Vildbjerg Tagdækning ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan
skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
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Anvendt regnskabspraksis
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, autodrift, tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under
acontosaktteordningen mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
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Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-5
år

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver 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.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes
under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
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 forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende
sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af
den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øverigt måles til nettorealisationsværdi.

Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af
egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

kr.

505.363

703.620

-483.761

-482.675

-46.544

-46.544

-24.942

174.401

0
-7.442

1
-8.153

-32.384

166.249

5.609

-40.624

Årets resultat

-26.775

125.625

Foreslået udbytte
Overført resultat

0
-26.775

125.625
0

-26.775

125.625

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Aktiver
60.443

106.987

60.443

106.987

60.443

106.987

Råvarer og hjælpematerialer

112.333

120.083

Varebeholdninger

112.333

120.083

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

956
154.000
21.610
6.911
0
4.831

129.458
95.200
34.375
1.302
26.371
0

Tilgodehavender

188.308

286.706

43.601

68.159

Omsætningsaktiver i alt

344.242

474.948

Aktiver i alt

404.685

581.935

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger

3
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

125.000
-26.775
0

125.000
0
125.625

98.225

250.625

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld

43.494
192.444
640
69.882

78.099
158.389
850
93.972

Kortfristede gældsforpligtelser

306.460

331.310

Gældsforpligtelser i alt

306.460

331.310

Passiver i alt

404.685

581.935

Egenkapital

Eventualposter m.v.

4

5
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

kr.

kr.

466.864
14.147
2.750

466.920
13.619
2.136

483.761

482.675

1

1

0
-5.609

42.629
-2.005

-5.609

40.624

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

2015

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2016

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2016

232.720

Kostpris 31. december 2016

232.720

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Årets afskrivninger

125.733
46.544

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

172.277

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

60.443
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Noter til årsrapporten

4

Egenkapital
Selskabskapital

5

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital 1. januar 2016
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

125.000
0
0

0
0
-26.775

125.625
-125.625
0

250.625
-125.625
-26.775

Egenkapital 31. december
2016

125.000

-26.775

0

98.225

Eventualposter m.v.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Lefevre Holding ApS
(Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for
betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter,
renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.
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