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Selskabsoplysninger

Selskabet

VVS, Erik Nielsen A/S
Høgevej 8A
3400 Hillerød
CVR-nr.:
21 02 27 05
Regnskabsår: 1. maj - 30. april
Stiftet:
1. maj 1998
Hjemsted:
Hillerød

Bestyrelse

Christian Petri, formand
Erik Myhlendorph Nielsen
Niels Clausen

Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for VVS, Erik Nielsen 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. 30. april 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hillerød, den 27. juli 2016

Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen
direktør

Bestyrelse

Christian Petri
formand

Erik Myhlendorph Nielsen
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Niels Clausen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i VVS, Erik Nielsen A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for VVS, Erik Nielsen A/S for regnskabsåret 1. maj 2015 30. april 2016 der 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
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 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 vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet

Hillerød, den 27. juli 2016

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er reparation og installation af VVS samt hermed beslægtet
virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 2.921.779, og
selskabets balance pr. 30. april 2016 udviser en egenkapital på kr. 6.359.700.
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.
Af det foreslåede udbytte på kr. 5.800.000 vil kr. 3.000.000 blive opført som et ansvarligt
lån for selskabet.
Begivenheder 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 VVS, Erik Nielsen A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra
højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer
og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis
risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Indtægter vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrørende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.
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.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

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..
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v
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 mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder
som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 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.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig,
hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5

år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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 salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt
kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
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.
Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til
forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er
lavere.
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Anvendt regnskabspraksis

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller
gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor
salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger
salgsværdien.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes
som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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.
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.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på
finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

Note

Bruttofortjeneste

2015/16

2014/15

kr.

kr.

15.415.680

10.949.716

-11.473.577

-10.160.992

-199.682

-138.671

3.742.421

650.053

-2.251
39.732
-63.615

-3.965
43.188
-137.752

3.716.287

551.524

-794.508

-199.227

2.921.779

352.297

Foreslået udbytte
Overført overskud

5.800.000
-2.878.221

0
352.297

Forslag til resultatdisponering i alt

2.921.779

352.297

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

1

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
2
Finansielle omkostninger
3
Resultat før skat
Skat af årets resultat

4

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. april

Note

2015/16

2014/15

kr.

kr.

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

624.226

801.912

Materielle anlægsaktiver

5

624.226

801.912

Kapitalandele i associerede virksomheder
Deposita

6

93.784
344.763

96.035
344.763

438.547

440.798

1.062.773

1.242.710

739.779

843.945

739.779

843.945

5.337.184
1.907.483
2.276.744
1.437
107.677

4.686.293
3.221.272
131.604
28.881
280.790

Tilgodehavender

9.630.525

8.348.840

Likvide beholdninger

1.992.365

1.108

Omsætningsaktiver i alt

12.362.669

9.193.893

Aktiver i alt

13.425.442

10.436.603

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance 30. april

Note

2015/16

2014/15

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000
59.700
5.800.000

500.000
2.937.921
0

6.359.700

3.437.921

Hensættelse til udskudt skat

1.020.086

306.600

Hensatte forpligtelser i alt

1.020.086

306.600

387.248

526.250

Egenkapital

8

Leasingforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

9

387.248

526.250

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudfakturering igangværende arbejder
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

9

139.002
0
2.486.351
0
0
60.437
99.022
2.873.596

130.051
980.195
1.524.357
630.176
79.766
60.437
200.190
2.560.660

Kortfristede gældsforpligtelser

5.658.408

6.165.832

Gældsforpligtelser i alt

6.045.656

6.692.082

13.425.442

10.436.603
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Passiver i alt
Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10
11

12

Noter til årsrapporten

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse

2

kr.

9.788.975
1.170.596
232.599
281.407

8.746.518
984.466
225.426
204.582

11.473.577

10.160.992

959.592

739.820

37.033
2.699

41.861
1.327

39.732

43.188

0
63.615

59.384
78.368

63.615

137.752

99.022
695.486
0

191.300
0
7.927

794.508

199.227

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4

2014/15

kr.

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

3

2015/16

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsrapporten

5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
Kostpris 1. maj 2015
Tilgang i årets løb

1.516.225
21.996

Kostpris 30. april 2016

1.538.221

Opskrivninger 1. maj 2015

0

Opskrivninger 30. april 2016

0

Af- og nedskrivninger 1. maj 2015
Årets afskrivninger

714.313
199.682

Af- og nedskrivninger 30. april 2016

913.995

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016

624.226

Heraf regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver

6

548.501

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn

Hjemsted

Dansk Teknikservice ApS

Hillerød

Stemme- og
ejerandel
Egenkapital
50%

14

Årets
resultat

187.569

-4.502

187.569

-4.502

Noter til årsrapporten
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Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder, acontofaktureret

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under
aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

8

2015/16

2014/15

kr.

kr.

16.142.483
-14.235.000

7.214.434
-4.623.338

1.907.483

2.591.096

1.907.483
0

3.221.272
-630.176

1.907.483

2.591.096

Egenkapital
Selskabskapital
Egenkapital 1. maj
2015
Årets resultat
Egenkapital 30. april
2016

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

500.000
0

2.937.921
-2.878.221

0
5.800.000

3.437.921
2.921.779

500.000

59.700

5.800.000

6.359.700

Selskabskapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. maj 2015
Leasingforpligtelser

Gæld
30. april 2016

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

656.301

526.250

139.002

0

656.301

526.250

139.002

0

15

Noter til årsrapporten

10 Eventualposter mv.
Sydbank har stillet arbejdsgarantier på t.kr. 3.173 fordelt på 24 sager.
Selskabet har indgået leasingforpligtelse med et søsterselskab på pt. t.kr. 70 pr. måned,
som kan opsiges med 3 måneders varsel.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet EN Holding af 28. september 2004 ApS
som administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber.
Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af
selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede hæftelse fremgår af
moderselskabets årsrapport.
Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er over for Sydbank givet virksomhedspant omfattende fordringer/varedebitorer,
lagerbeholdning, immaterielle rettigheder samt driftsinventar/materiel.
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