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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
for Din Entreprenør Partner A/S.
Årsrapporten 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, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 3. februar 2015
Direktion

Ole Overgaard Møller
Bestyrelse

Andreas Dyhrberg

Sten Jensen

Freddie Larsen

Ole Overgaard Møller

Johnny Agersnap

Mads Thejl Hansen

Niels Christian Hedensted
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Din Entreprenør Partner A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Din Entreprenør Partner A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014, 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
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 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 selskabets 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 selskabets 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 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 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Fredericia, den 3. februar 2015

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Pedersen

Søren Fricke

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Din Entreprenør Partner A/S
Egumvej 58
7000 Fredericia

Bestyrelse

CVR-nr.:

33 38 38 86

Hjemsted:

Fredericia

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Andreas Dyhrberg
Sten Jensen
Freddie Larsen
Ole Overgaard Møller
Johnny Agersnap
Mads Thejl Hansen
Niels Christian Hedensted

Direktion

Ole Overgaard Møller

Revision

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ryes Plads
Prinsessegade 60
7000 Fredericia
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten består i drift af entreprenørvirksomhed.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været væsentlig usikkerhed, der har påvirket indregningen eller målingen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Under hensyntagen til et ikke tilbagevendende tab på ca. 1 mio. kr., vurderes årets resultat at være
tilfredsstillende.
Den forventede udvikling
Vi har udarbejdet budgetter for det kommende regnskabsår udvisende forventninger om aktivitet på niveau
med det realiserede for regnskabsåret 2014. Vi forventer forbedret indtjening i forhold til det realiserede
for regnskabsåret 2014.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Din Entreprenør Partner A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, materialer og fremmed arbejde samt andre eksterne omkostninger.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Materialer og fremmed arbejde
Materialer og fremmed arbejde omfatter omkostninger til materialer og fremmed arbejde med fradrag af
rabatter.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostningerr
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af maskiner og biler, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. 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 poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der 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 på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
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 (fuld fordeling).

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar

3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det
omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Anvendt regnskabspraksis
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Din Entreprenør Partner A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle 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, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre
en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2014

2013

17.310.241

16.953.734

-16.758.746
-286.807

-15.536.859
-223.475

264.688

1.193.400

15.353
-168.789

829
-147.316

Resultat før skat

111.252

1.046.913

Skat af årets resultat

-32.420

-259.414

78.832

787.499

Overføres til overført resultat

78.832

787.499

Disponeret i alt

78.832

787.499

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2014

2013

Driftsmateriel og inventar

646.431

506.775

Materielle anlægsaktiver i alt

646.431

506.775

Anlægsaktiver i alt

646.431

506.775

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

4.017.320
970.062
193.567
11.355
99.057
229.769

3.982.237
803.024
154.817
1.439
220.170
276.764

Tilgodehavender i alt

5.521.130

5.438.451

Likvide beholdninger

3.501.888

2.306.192

Omsætningsaktiver i alt

9.023.018

7.744.643

Aktiver i alt

9.669.449

8.251.418

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2014

2013

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

500.000
800.000
1.759.226

500.000
800.000
1.680.394

Egenkapital i alt

3.059.226

2.980.394

Gæld til pengeinstitutter

328.303

638.644

Langfristede gældsforpligtelser i alt

328.303

638.644

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

300.000
0
2.988.118
42.336
2.951.466

275.000
74.600
1.954.957
268.950
2.058.873

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

6.281.920

4.632.380

Gældsforpligtelser i alt

6.610.223

5.271.024

Passiver i alt

9.669.449

8.251.418

Egenkapital
2
3
4

Gældsforpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

Eventualposter

7

Nærtstående parter
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Noter

1.

2013

14.074.646
1.915.794
141.060
627.246

12.935.489
1.789.563
138.542
673.265

16.758.746

15.536.859

500.000

500.000

500.000

500.000

800.000

800.000

800.000

800.000

1.680.394
78.832

892.895
787.499

1.759.226

1.680.394

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2014

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar

Aktiekapitalen består af 500.000 aktier a 1 kr. og multipla
heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

3.

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission 1. januar

4.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte overskud eller underskud

5.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der indlagt løsøreejerpantebrev på nominel t.kr. 500 og
fordringspant på nominel t.kr. 2.500.
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Noter
6.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier overfor tredjemand på ca. t.kr. 2.100.
Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået aftale om leasing af driftsmateriel med en samlet forpligtelse på ca. t.kr. 3.700,
der fordeles over regnskabsårene som følger:
Regnskabsåret 2015
Regnskabsåret 2016
Regnskabsåret 2017
Regnskabsåret 2018

t.kr.
t.kr.
t.kr.
t.kr.

2.100
1.300
200
100

Selskabet har indgået aftale om leje af forretningslokaler med en årlig leje på ca. t.kr. 375.
Lejeaftalen er uopsigelig for lejer frem til 1. februar 2017, hvorefter lejeaftalen kan opsiges med 6
måneders varsel. Den samlede lejeforpligtelse udgør således ca. t.kr. 800.
Selskabet har indgået aftaler om leje af materiel for kortere perioder og uden væsentlige
restforpligtelser.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med DEP ApS som administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber
for den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

7.

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5
% af selskabskapitalen:
DEP ApS, Egumvej 58, Fredericia
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