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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

El-Team Vest A/S
Grønlandsvej 9 V, 8700 Horsens

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

30 56 12 36
19. december 2007
Horsens
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Søren Jochimsen
Anne Uhrskov Jochimsen
Gert Kristiansen

Direktion

Søren Jochimsen

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens
Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30

Bankforbindelse

Spar Nord Bank A/S
Grønlansvej 5
8700 Horsens

Hoved- og nøgletal
Selskabets udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:
2014

2013

2012

2011

2010

Hovedtal (kr.)
Bruttoresultat

9.276.344

10.070.007

10.058.207

6.516.421

4.325.069

Resultat af primær drift

1.520.650

1.697.092

2.497.580

563.757

-2.647

-109.909

-69.614

-55.697

-49.649

-42.449

1.100.151

1.220.003

1.828.993

376.672

-33.448

12.273.347

7.608.701

12.299.179

5.540.248

4.561.179

344.500

368.307

120.000

263.430

279.900

3.899.109

2.998.958

1.778.954

1.449.961

1.073.288

21

21

20

15

12

Soliditetsgrad

31,8

39,4

14,5

26,2

23,5

Forrentning af egenkapitalen

31,9

51,1

113,3

29,9

-3,1

Finansielle poster
Årets resultat
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Gennemsnitligt antal ansatte
Nøgletal i %
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fortsat - Ledelsesberetning

Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i elinstallatørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr. 1.100.151 mod kr. 1.220.003 sidste år, og
selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr. 3.899.109.
Regnskabsåret er gennemført med et fortsat højt aktivitetsniveau.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle
stilling væsentligt.
Forventet udvikling
Selskabets ordrebeholdning for det kommende regnskabsår er god og en fortsat tilgang af nye opgaver gør, at
ledelsens forventning til aktivitet og indtjening for året 2015 er positive.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 for El-Team Vest A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 26. marts 2015
Direktionen:

Søren Jochimsen
Bestyrelsen:

Søren Jochimsen

Anne Uhrskov Jochimsen

Gert Kristiansen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i El-Team Vest A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for El-Team Vest A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en 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 en 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. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 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.
Horsens, den 26. marts 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Claus Olsen
statsaut. revisor

4

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

2014
kr.

Note

2

3

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

2013
kr.

9.276.344
-7.555.157
-200.537

10.070.007
-8.206.667
-166.248

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1.520.650
17.137
-127.046

1.697.092
31.417
-101.031

Resultat før skat
Skat af årets resultat

1.410.741
-310.590

1.627.478
-407.475

Årets resultat

1.100.151

1.220.003

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat

1.000.000
100.151

200.000
1.020.003

1.100.151

1.220.003
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

4

5

2013
kr.

Aktiver
Anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

132.667
537.880

199.000
327.584

Materielle anlægsaktiver

670.547

526.584

Andre tilgodehavender

42.500

42.500

Finansielle anlægsaktiver

42.500

42.500

Anlægsaktiver i alt

713.047

569.084

Omsætningsaktiver
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

474.509

319.509

Varebeholdninger

474.509

319.509

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender

8.104.124
684.994
170.795
0
792.320

4.128.337
62.705
522.649
4.274
303.990

Tilgodehavender

9.752.233

5.021.955

Likvide beholdninger

1.333.558

1.698.153

Omsætningsaktiver i alt

11.560.300

7.039.617

Aktiver i alt

12.273.347

7.608.701
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

2013
kr.

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000
2.399.109
1.000.000

500.000
2.298.958
200.000

Egenkapital i alt

3.899.109

2.998.958

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

346.143

392.396

Hensatte forpligtelser i alt

346.143

392.396

Gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser

199.382

249.127
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Langfristede gældsforpligtelser

199.382

249.127

6

Kortfristet del af langfristet gæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

175.811
3.310.587
2.176.293
356.843
1.809.179

85.070
601.744
1.862.361
562.854
856.191

Kortfristede gældsforpligtelser

7.828.713

3.968.220

Gældsforpligtelser i alt

8.028.095

4.217.347

12.273.347

7.608.701

Passiver i alt
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Aktiekapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

Saldo pr. 1/1 2013
Årets resultat, jf. resultatdisponering

500.000

1.278.955
1.020.003

0
200.000

1.778.955
1.220.003

Egenkapital pr. 1/1 2014
Betalt udbytte
Årets resultat, jf. resultatdisponering

500.000

2.298.958
100.151

200.000
-200.000
1.000.000

2.998.958
-200.000
1.100.151

Egenkapital pr. 31/12 2014

500.000

2.399.109

1.000.000

3.899.109

8

Pengestrømsopgørelse for 1. januar - 31. december

2014
kr.

Note

10
11

Årets resultat
Reguleringer
Ændring i arbejdskapital

1.100.151
623.069
-909.515

1.220.003
616.240
-2.515.339

813.705
-562.854

-679.096
22.649

250.851

-656.447

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af virksomheder og aktiviteter
Modtagne udbytter
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet

-344.500
0
-200.000
-111.942

-368.307
80.000
0
-42.516

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

-656.442

-330.823

137.500
-96.504

169.307
-262.731

40.996

-93.424

Årets pengestrøm

-364.595

-1.080.694

Likvider
Likvider pr. 1/1
Årets pengestrøm

1.698.153
-364.595

2.778.847
-1.080.694

Likvider pr. 31/12

1.333.558

1.698.153

Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Optagelse af gæld til kreditinstitutter
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten

12

2013
kr.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for El-Team Vest A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra entreprisekontrakter, hvor køber har haft væsentlig indflydelse på udformningen af aktivet indregnes
som nettoomsætning, i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af
årets udførte entreprisearbejder (produktionsmetoden). Metoden anvendes når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt.
Når indtægter fra en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes kun omsætning svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten.
Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv.
opkrævet på vegne af tredjemand.
Bruttoresultat
Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til
årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i
årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på
operationelle leasingkontrakter mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige
myndigheder.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet scrapværdi
Aktivernes forventede brugstid og scrapværdi udgør:
Brugstid (år)

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Scrapværdi kr.

3

0%

3-5

0 - 20%

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem
overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de
danske skattemyndigheder.
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler
et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indreg¬ning i balancen til laveste værdi af
dagsværdi og nutidsværdi af de fremtidige leasing¬ydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes
leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede
aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelsen indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrig lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbe¬tid. Selskabets samlede forpligtelse
vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre
driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Nedskrivning på anlægsaktiver:Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt
kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes
ved afskrivning.Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre omkostninger direkte forbundet med købet.
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig¬gørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes un¬der hensyntagen til omsættelighed,
ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres
på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.
Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.
Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når
salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som
opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over
lånets løbetid.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi
baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i arbejdskapitalen, betalte finansielle poster samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til kapitalejere, kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko
for værdiændringer.
Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010
og beregnet således:
Definitioner på nøgletal:
Soliditetsgrad:
Egenkapital ultimo/ Passiver ultimo * 100
Forrentning af egenkapitalen:
Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital * 100
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2014
kr.

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2013
kr.

6.259.173
767.368
67.025
461.591

6.864.359
835.078
68.987
438.243

7.555.157

8.206.667

Antal

Gennemsnitligt antal medarbejdere

3. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat

4.

Antal

21

21

356.843
-46.253

562.854
-155.379

310.590

407.475

Materielle anlægsaktiver

(kr.)

Kostpris
Saldo pr. 1/1 2014
Tilgang i årets løb
Kostpris pr. 31/12 2014
Af- og nedskrivninger
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2014
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede
aktiver pr. 31/12 2014

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Indretning af
lejede lokaler

I alt

199.000
0
199.000

327.584
344.500
672.084

526.584
344.500
871.084

66.333
66.333

134.204
134.204

200.537
200.537

132.667

537.880

670.547

0

301.580

301.580
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31/12 2014
kr.

5. Igangværende arbejde for fremmed regning
Igangværende arbejder til salgspris
Acontofaktureringer vedrørende igangværende arbejder

6.

19.451.770
-22.077.363
-2.625.593

16.459.428
-16.998.467
-539.039

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser kan specificeres således:
Forfalder
mellem
1 og 5 år
kr.

Leasingforpligtelser

7.

31/12 2013
kr.

Langfristede
gældsforpligtelser i alt
pr. 31/12
2014
kr.

Forfalder
ud over
5 år
kr.

199.382
199.382

0
0

199.382
199.382

Kortfristet del
af langfristet
gæld
kr.

175.811
175.811

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for arbejdsgarantier har selskabet sikringskonti på i alt 91 tkr.

8.

Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser overfor modervirksomhed og dennes øvrige dattervirksomheder:
Selskabet af sambeskattet med Jochimsen Holding ApS. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet
ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på
udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.
Andre eventualforpligtelser:
Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier for 91 tkr. til sikkerhed for selskabets forpligtelser vedrørende
entreprisekontrakter. Herudover er der gennem selskabets forsikringsselskab stillet arbejdsgarantier for 3.948 tkr.
Andre økonomiske forpligtelser
Selskabets indgåede huslejekontrakt er uopsigelig indtil 1. januar 2015. Herefter er der
6 måneders opsigelsesvarsel. Den årlige huslejeforpligtelse udgør 169 tkr.
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9.

Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af
aktiekapitalen:
Navn

Bopæl/Hjemsted

Jochimsen Holding ApS

Dahliavej 12, 8700 Horsens

2014
kr.

10. Reguleringer, pengestrømsopgørelsen
Af- og nedskrivninger
Skat af årets resultat

11. Ændring i arbejdskapital, pengestrømsopgørelsen
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændringer i gæld til leverandører mv.

12. Likvide beholdninger, pengestrømsopgørelsen
Likvide beholdninger ifølge balancen

2013
kr.

312.479
310.590

208.765
407.475

623.069

616.240

-155.000
-4.730.278
3.975.763

-100.000
3.809.193
-6.224.532

-909.515

-2.515.339

1.333.558

1.698.153

1.333.558

1.698.153
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