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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 for VVS-Installatør
Ejner Pedersen 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. 31.12.17 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 9. april 2018

Direktionen

Christian E. Pedersen

Bestyrelsen

Kirsten Pedersen

Christian E. Pedersen

Ejner E. Pedersen

Formand
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i VVS-Installatør Ejner Pedersen A/S

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for VVS-Installatør Ejner Pedersen A/S
for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, 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 for 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. Vi har udført vores udvidede
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber,
der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt
planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger
med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen
og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt
krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang af årsregnskabet

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 9. april 2018
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

John Dahl Larsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne21338
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Resultatopgørelse

2017
DKK

2016
DKK

Bruttofortjeneste

4.524.268

4.266.418

Personaleomkostninger

-4.364.528

-3.569.113

159.740

697.305

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-76.886

-63.118

Resultat før finansielle poster

82.854

634.187

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

28.819
-26.077

28.216
-61.915

Resultat før skat

85.596

600.488

Skat af årets resultat

-19.635

-132.807

Årets resultat

65.961

467.681

65.961

467.681

65.961

467.681

Note

2

Resultat før af- og nedskrivninger
3

4
5

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

258.500

282.000

258.500

282.000

277.814

268.208

Materielle anlægsaktiver i alt

277.814

268.208

Anlægsaktiver i alt

536.314

550.208

160.700

164.500

160.700

164.500

1.285.680
2.290.769
28.342
0
1.465
162.160

916.640
1.651.873
23.769
15.049
1.302
124.300

3.768.416

2.732.933

Andre værdipapirer og kapitalandele

0

158.508

Værdipapirer og kapitalandele i alt

0

158.508

Omsætningsaktiver i alt

3.929.116

3.055.941

Aktiver i alt

4.465.430

3.606.149

Note

Goodwill
6

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
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Balance

PASSIVER
31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

500.000
1.336.045

500.000
1.270.084

1.836.045

1.770.084

Hensættelser til udskudt skat

4.586

0

Hensatte forpligtelser i alt

4.586

0

Gæld til kreditinstitutter

95.001

133.001

95.001

133.001

38.000
101.422
735.285
1.655.091

37.922
147.174
507.549
1.010.419

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.529.798

1.703.064

Gældsforpligtelser i alt

2.624.799

1.836.065

Passiver i alt

4.465.430

3.606.149

Note

Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt

Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

8
9

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.17
Forslag til resultatdisponering

500.000
0

1.270.084
65.961

Saldo pr. 31.12.17

500.000

1.336.045

Beløb i DKK
Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17
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Noter

1. Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i at drive vvs-installatør virksomhed samt hermed beslægtet
virksomhed.

2. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

3.138.576
1.086.108
58.228
81.616

3.066.203
372.285
67.686
62.939

I alt

4.364.528

3.569.113
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Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

23.500
53.386

23.500
39.618

I alt

76.886

63.118

Renter, tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

1.010
27.809

836
27.380

I alt

28.819

28.216

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

3. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

4. Finansielle indtægter
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Noter

5. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger i øvrigt

26.077

61.915

I alt

26.077

61.915

6. Immaterielle anlægsaktiver
Beløb i DKK

Goodwill

Kostpris pr. 01.01.17

470.000

Kostpris pr. 31.12.17

470.000

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.17
Afskrivninger i året

-188.000
-23.500

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17

-211.500

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17

258.500
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Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.01.17
Tilgang i året

1.388.997
62.988

Kostpris pr. 31.12.17

1.451.985

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.17
Afskrivninger i året

-1.120.785
-53.386

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17

-1.174.171

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17

277.814
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Noter

8. Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leasingkontrakter for følgende beløb:
Restløbetid 22 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.KKK 1,4. Restværdi t.DKK 59.
Restløbetid 22 mdt. med en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 1.5. Restværdi t.DKK 62.
Restløbetid 3 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 2.. Restværdi t.DKK 51.
Restløbetid 26 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 2,1 Restværdi t.DKK 97
Restløbetid 25 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 2,8. Restværdi t.DKK 106
Garantiforpligtelser
Selskabet har stillet arbejdsgarantier for t.DKK 87.
Andre eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for
selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og
udbytte for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de
sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til
administrationsselskabet Ejner Pedersen Holding ApS' årsregnskab for yderligere
oplysninger.
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Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld t.DKK 133 er der udstedt ejendomsforbehold i Ford S-Max 2,0, hvis
regnskabsmæssige værdi udgør. t.DKK 164

10. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind.
Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret
på følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20
5

0
0

Goodwill afskrives over 20 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede
fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt
regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger
Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og
tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
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 virksom-
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Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat heder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
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Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

19

VVS-Installatør Ejner Pedersen A/S

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde
med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det
enkelte igangværende arbejde beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte igangværende
arbejder, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet
forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte
igangværende arbejde.
Hvis salgsværdien for et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængigt af, hvorvidt nettoværdien af salgsværdien med fradrag af modtagne
forudbetalinger er positiv eller negativ.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de samlede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde, indregnes det samlede forventede tab som en hensat
forpligtelse.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger
Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-
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Noter

10. Anvendt regnskabspraksis - fortsat ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. Der indregnes dog udskudt skat af goodwill opstået i forbindelse
med stiftelsen af selskabet ved en skattefri virksomhedsomdannelse. I de tilfælde, hvor
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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