Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Tværkajen 5
Postboks 10
5100 Odense C
Telefon 63 14 66 00
Telefax 63 14 66 12

www.deloitte.dk

Sakskilde VVS ApS
Egestubben 4
5270 Odense N
CVR-nr. 32272363

Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.06.2019
Dirigent

Navn: Henrik Sakskilde

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Sakskilde VVS ApS

Indholdsfortegnelse
Side
Virksomhedsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

3

Ledelsesberetning

4

Resultatopgørelse for 2018

5

Balance pr. 31.12.2018

6

Egenkapitalopgørelse for 2018

8

Noter

9

Anvendt regnskabspraksis

jvesterlund/26.06.Wednesday - tt:06/W.6.6.0/MStC_E Selskaber/E11.2019 Status II: 0

11

Sakskilde VVS ApS

1

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018
for Sakskilde VVS ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2018 - 31.12.2018 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 26.06.2019
Direktion

1

Henrik Sakskilde
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af
årsregnskabet
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Sakskilde VVS ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Sakskilde VVS ApS for regnskabsåret 01.01.2018 – 31.12.2018 på grundlag
af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.
Odense, den 26.06.2019
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Johnny Bækholm
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29445
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at drive VVS- og smedeforretning samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens mening indeholder
tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling og resultatet af virksomhedens drift
i det forløbne år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatopgørelse for 2018

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

2018

2017

kr.

kr.

2.691.475

1.892.802

(2.260.963)

(1.898.965)

(51.667)

(51.667)

378.845

Andre finansielle indtægter

11.863

Andre finansielle omkostninger

(2.725)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

387.983

2

(87.305)

300.678

(57.830)

1.909
(25.813)
(81.734)

14.406

(67.328)

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret

108.000

0

Overført resultat

192.678

(67.328)

300.678

(67.328)
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Balance pr. 31.12.2018
Balance pr. 31.12.2018

2018

2017

kr.

kr.

0

35.000

0

35.000

12.502

29.169

12.502

29.169

9.780

9.780

9.780

9.780

Anlægsaktiver

22.282

73.949

Fremstillede varer og handelsvarer

75.555

68.218

Varebeholdninger

75.555

68.218

1.833.192

1.298.356

165.700

255.549

7.402

6.971

401.926

383.165

0

18.000

13.500

19.500

2.421.720

1.981.541

180.509

2.124

Omsætningsaktiver

2.677.784

2.051.883

Aktiver

2.700.066

Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

3

Produktionsanlæg og maskiner
Materielle anlægsaktiver

4

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

9999999999

#

2.125.832
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017

kr.

kr.

125.000

125.000

1.097.542

904.864

108.000

0

1.330.542

1.029.864

0

136.547

Leverandører af varer og tjenesteydelser

565.551

322.709

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

26.357

23.630

Skyldig selskabsskat

43.736

0

733.880

613.082

Kortfristede gældsforpligtelser

1.369.524

1.095.968

Gældsforpligtelser

1.369.524

1.095.968

Passiver

2.700.066

2.125.832

Note

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital
Bankgæld

Anden gæld

Eventualforpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapitalopgørelse for 2018

Forslag til

Egenkapital
primo
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksom-

overskud eller

regnskabs-

hedskapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

125.000

904.864

0

1.029.864

0

192.678

108.000

300.678

125.000

1.097.542

108.000

1.330.542
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Noter
Noter

2018

2017

kr.

kr.

2.065.170

1.637.250

174.097

219.376

21.696

42.339

2.260.963

1.898.965

6

5

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2018

2017

kr.

kr.

87.736

0

2. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

(431)
87.305

(14.406)
(14.406)

Goodwill
kr.
3. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

175.000

Kostpris ultimo

175.000

Af- og nedskrivninger primo

(140.000)

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(35.000)
(175.000)

0
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Noter
Produktionsanlæg
og maskiner
kr.
4. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

207.223

Kostpris ultimo

207.223

Af- og nedskrivninger primo

(178.054)

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en månedlig ydelse på 6 t.kr.

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet arbejdsgarantier for 17.401 kr.

(16.667)
(194.721)

12.502
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og
rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse
tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Anvendt regnskabspraksis
Produktionsanlæg og maskiner

3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er
positiv eller negativ.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

