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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 for Svedan Industri Køleanlæg 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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 29. maj 2015
Direktionen:

Søren Gram
Bestyrelsen:

Lars Brinkmann
formand

Søren Gram

Chantal Marie Colette Gram
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Svedan Industri Køleanlæg A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Svedan Industri Køleanlæg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 29. maj 2015
ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Robert Christensen
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

2014
kr.

Note

3
4

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

2013
kr.

11.222.330
-10.466.929
-230.852
-71.370

11.134.800
-9.062.402
-130.914
0

453.179
18
-104.234

1.941.484
0
-139.168
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Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

6

Resultat før skat
Skat af årets resultat

348.963
-74.694

1.802.316
-443.939

Årets resultat

274.269

1.358.377

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

274.269

1.358.377

274.269

1.358.377
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

7

8

9

2013
kr.

Aktiver
Anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

68.056

0

Immaterielle anlægsaktiver

68.056

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

408.964

700.368

Materielle anlægsaktiver

408.964

700.368

Anlægsaktiver i alt

477.020

700.368

Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer
Forudbetalinger for varer

395.909
565.000

469.162
0

Varebeholdninger

960.909

469.162

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

11.574.317
2.307.169
0
200.642
267.077

9.826.534
805.385
412.000
99.581
245.424

Tilgodehavender

14.349.205

11.388.924

3.316.388

2.444.921

Omsætningsaktiver i alt

18.626.502

14.303.007

Aktiver i alt

19.103.522

15.003.375

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

10

9

2013
kr.

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

1.000.000
3.846.028

1.000.000
3.571.759

Egenkapital i alt

4.846.028

4.571.759

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

371.329

428.000

Hensatte forpligtelser i alt

371.329

428.000

6.648.293
107.198
131.365
3.114.312
3.884.997

3.677.315
0
89.939
4.099.533
2.136.829

Kortfristede gældsforpligtelser

13.886.165

10.003.616

Gældsforpligtelser i alt

13.886.165

10.003.616

Passiver i alt

19.103.522

15.003.375

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Igangværende arbejder for fremmed regning
Anden gæld
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

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

1.000.000

3.571.759
274.269

4.571.759
274.269

Egenkapital pr. 31/12 2014

1.000.000

3.846.028

4.846.028
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Svedan Industri Køleanlæg A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og
rabatter.
Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.
Bruttoresultat
Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning
til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter 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.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi for færdiggjorte udviklingsprojekter og erhvervede immaterielle rettigheder afskrives lineært over den forventede brugstid. Erhvervede immaterielle rettigheder omfatter licenser.
Den vurderede brugstid for immaterielle anlægsaktiver udgør:
Brugstid (år)

Erhvervede immaterielle rettigheder

3

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen.
Aktivernes forventede brugstid udgør:
Brugstid (år)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og
transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.
Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
Selskabet 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).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver omfatter andre erhvervede immaterielle rettigheder.
Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen
(genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver
fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende
arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede
samlede omkostninger.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på kontrakten uanset den faktisk udførte andel.
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 af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som
hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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.
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 på lånoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den
nominelle restgæld.
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2.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og servicevirksomhed samt anden beslægtet virksomhed.
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Svedan Industri Køleanlæg A/S
Håndværkerbyen 8, 2670 Greve

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

27 01 34 73
13. februar 2003
Greve
1. januar - 31. december

Hjemmeside

www.svedan.com

Bestyrelse

Lars Brinkmann, formand
Søren Gram
Chantal Marie Colette Gram

Direktion

Søren Gram

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Bankforbindelse

Sydbank A/S
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2014
kr.

3. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger overført til kostprisen på igangværende arbejder

2013
kr.

10.552.860
441.091
82.769
486.587
-1.096.378

8.975.506
377.240
65.339
316.412
-672.095

10.466.929

9.062.402

Antal

Antal

22

Gennemsnitligt antal medarbejdere

2014
kr.

4. Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

5. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

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

19

2013
kr.

19.444
211.408

0
130.914

230.852

130.914

104.234

139.168

104.234

139.168

131.365
-56.671

89.939
354.000

74.694

443.939
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7.

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

(kr.)

Kostpris
Saldo pr. 1/1 2014
Tilgang i årets løb

0
87.500

Kostpris pr. 31/12 2014

87.500

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2014
Årets afskrivninger

0
19.444

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2014

19.444

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014

68.056

8.

Materielle anlægsaktiver

(kr.)

Kostpris
Saldo pr. 1/1 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris pr. 31/12 2014
Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2014
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2014
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

1.217.324
171.475
-503.504
885.295

516.956
211.408
-252.033
476.331
408.964
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31/12 2014
kr.

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

18.720.675
-19.527.818
-807.143

31/12 2013
kr.

14.050.681
-17.344.829
-3.294.148

Igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres i balancen som nettotilgodehavender kr. 2.307.169 og
nettoforpligtelser kr. 3.114.312.

31/12 2014
kr.

10. Aktiekapital
Aktiekapitalen kr. 1.000.000, sammensættes således:
666.667 A-aktie(r) a kr. 1,00
333.333 B-aktie(r) a kr. 1,00

2014
kr.

Aktiekapitalen har
udviklet sig således de
seneste 5 år:
Saldo primo
Kapitalforhøjelse
Saldo ultimo

1.000.000
0
1.000.000

2013
kr.

1.000.000
0
1.000.000

666.667
333.333
1.000.000
2012
kr.

1.000.000
0
1.000.000

2011
kr.

1.000.000
0
1.000.000

31/12 2013
kr.

666.667
333.333
1.000.000
2010
kr.

750.000
250.000
1.000.000

11. Sikkerhedsstillelser
Arbejds- og betalingsgarantier
Selskabet har pr. 31. december 2014 stillet arbejds- og betalingsgarantier vedrørende igangværende arbejder for
kr. 5.795.657 (2013: kr. 2.273.223).
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31/12 2014
kr.

31/12 2013
kr.

12. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:
953.989

Leje- og leasingforpligtelser

1.223.203

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeforpligtelse med i alt kr. 166.992 (2013: kr. 165.730) i uopsigelige
huslejekontrakter, samt forpligtelser vedrørende operationelle leasingkontrakter på biler og it-udstyr på i alt
786.997 kr. (2013: kr. 1.057.473) med en resterende kontraktsperiode på 1-4 år.

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

Bopæl/Hjemsted

SCG Holding ApS

Fuglebakkevej 65, 2000 Frederiksberg
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