Folkmann VVS ApS

CVR-nummer: 28697147

ÅRSRAPPORT
1. januar 2014 til 31. december 2014

(10. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. april 2015

________________________
Dirigent
Anders Kurt Folkmann

Folkmann VVS ApS
INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger
Ledelsespåtegning ............................................................................................................

3

Den uafhængige revisors erklæringer ................................................................................

4

Ledelsesberetning mv.
Selskabsoplysninger .........................................................................................................

5

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014
Anvendt regnskabspraksis ................................................................................................

6

Resultatopgørelse .............................................................................................................

10

Balance ............................................................................................................................

11

Noter ................................................................................................................................

13

Side 2

Folkmann VVS ApS
LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2014 for
Folkmann VVS ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min 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 perioden 1. januar - 31. december 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hvidovre, den 29. april 2015

Direktion

Anders Kurt Folkmann

Revision af årsregnskab
Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed
for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at
selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.
Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.
Hvidovre, den 30. april 2015

Dirigent

Anders Kurt Folkmann
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Folkmann VVS ApS
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af Folkmann VVS ApS
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Folkmann VVS ApS for perioden 1. januar - 31. december 2014, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Selskabets ledelse 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.
Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Selskabets varelager er skønnet af selskabets ledelse. Vi har ikke fysisk kontrolleret lageroptællingen pr. 31. december
2014, som følge heraf tager vi forbehold for varelagerets tilstedeværelse og værdiansættelse samt indvirkning på årets
resultat.
Konklusion med forbehold
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i
grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksomme på at selskabet har angivet fejlagtige momsbeløb til
SKAT. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen.

Hvidovre, den 29. april 2015
REVISION SJÆLLAND
Registreret Revisionsaktieselskab

Henrik Danmark
Registreret revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Folkmann VVS ApS
Multebærvænget 32
2650 Hvidovre
CVR-nr.:
Regnskabsår:

Direktion

Anders Kurt Folkmann

Pengeinstitut

Jyske Bank
Fændediget 1A
4600 Køge

28 69 71 47
1. januar - 31. december

BankNordik Hvidovre Afdeling
Hvidovrevej 275
2650 Hvidovre
Revisor

Revision Sjælland
Registreret Revisionsaktieselskab
Stamholmen 175, 2. sal
2650 Hvidovre

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at udøve sædvanlig VVS virksomhed samt aktiviteter i
tilknytning hertil.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Folkmann VVS ApS for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider
beløbsgrænserne.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.
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 afdrag og tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten
bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer,
varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag
af rabatter i forbindelse med salget.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i
varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen
mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.
Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders
skattepligtige indkomst betales af selskabet.
Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres
skattepligtige indkomster.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og
kildeskatter i sambeskatningskredsen.
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.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Brugstid

Restværdi

5 år

0%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

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/andre driftsomkostninger.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en
nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der
nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende
udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke
muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af
aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort
efter overtagelsesmetoden.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos
disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som
uerholdeligt.
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under
hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække
dattervirksomhedens underbalance.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning
efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag
af afskrivninger på goodwill.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den
regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke-afskrevet goodwill samt forventede
omkostninger til salget eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger, til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder,
omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en
retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på selskabets
økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at
ligge langt ude i fremtiden.
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 samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og
skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien
kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi,
hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. 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 lånoptagelse til det modtagne provenu med 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, således at forskellen mellem provenuet og den
nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til selskabsdeltagere og ledelse samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

1

2014

2013

BRUTTOFORTJENESTE .........................................................

1.840.068

1.872.506

Personaleomkostninger .................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ...............................................................................

-1.637.157

-1.733.026

-112.260

-62.192

DRIFTSRESULTAT ..................................................................

90.651

77.288

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ......................
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder ...............
Andre finansielle omkostninger ....................................................

13.694
16.797
-58.548

15.266
17.121
-64.386

RESULTAT FØR SKAT ............................................................

62.594

45.289

Skat af årets resultat......................................................................

-18.825

-14.422

ÅRETS RESULTAT ..................................................................

43.769

30.867

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode ...................
Overført resultat ...........................................................................

13.694
30.075

15.266
15.601

DISPONERET I ALT.................................................................

43.769

30.867
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014
AKTIVER

2

2014

2013

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................................

368.287

480.547

Materielle anlægsaktiver ............................................................

368.287

480.547

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.......................................

224.893

211.199

Finansielle anlægsaktiver ...........................................................

224.893

211.199

ANLÆGSAKTIVER ..................................................................

593.180

691.746

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ......................................

420.000

425.000

Varebeholdninger .......................................................................

420.000

425.000

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

498.996
119.050
420.973
76.249
103.466

302.664
119.243
422.010
62.890
189.303

Tilgodehavender .........................................................................

1.218.734

1.096.110

Likvide beholdninger..................................................................

100.957

131.592

OMSÆTNINGSAKTIVER ........................................................

1.739.691

1.652.702

AKTIVER ...................................................................................

2.332.871

2.344.448
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014
PASSIVER

3

4
5

2014

2013

Virksomhedskapital ......................................................................
Overkurs ved emission..................................................................
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..........
Overført resultat ...........................................................................

125.000
0
99.893
90.411

125.000
75.122
86.199
-14.786

EGENKAPITAL ........................................................................

315.304

271.535

Hensættelse til udskudt skat ..........................................................

28.059

43.239

HENSATTE FORPLIGTELSER...............................................

28.059

43.239

Kreditinstitutter ............................................................................

280.837

345.965

Langfristede gældsforpligtelser ..................................................

280.837

345.965

Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.........................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................................
Selskabsskat .................................................................................
Anden gæld ..................................................................................
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse ......................................

62.400
460.356
46.425
603.539
535.951

60.800
398.589
10.471
554.630
659.219

Kortfristede gældsforpligtelser ..................................................

1.708.671

1.683.709

GÆLDSFORPLIGTELSER ......................................................

1.989.508

2.029.674

PASSIVER ..................................................................................

2.332.871

2.344.448

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

1

2

2014

2013

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat......................................................................
Regulering af udskudt skat ............................................................
Regulering af tidl. års skat ............................................................

34.006
-15.181
0

10.950
3.479
-7

Skat af årets resultat i alt............................................................

18.825

14.422

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris, primo.............................................................................

125.000

125.000

Kostpris 31. december 2014

125.000

125.000

Op- og nedskrivninger primo ........................................................
Årets opskrivninger ......................................................................

86.199
13.694

70.933
15.266

Op- og nedskrivninger 31. december 2014

99.893

86.199

224.893

211.199

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 ..............................
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Overførsel

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

125.000
75.122

0
-75.122

0
0

125.000
0

86.199
-14.786

0
75.122

13.694
30.075

99.893
90.411

271.535

0

43.769

315.304

Egenkapital

Virksomhedskapital ....................
Overkurs ved emission ...............
Reserve for nettoopskrivning
efter den indre værdis metode .....
Overført resultat .........................
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Primo

Eventualposter mv.
Selskabet har indgået leasingaftaler med samlede restleasingforpligtelser på t.kr. 227. Heraf forfalder t.kr. 151
inden for et år.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen, for betaling af selskabsskatter og
kildeskatter i sambeskatningen.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank, restgæld t.kr. 343 er tinglyst ejerpantebrev t.kr. 430 i
automobil reg. nr. AG 73 202, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 368.286.
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