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Anvendt regnskabspraksis
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Tvilling VVS ApS
LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016
for Tvilling VVS ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september
2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ballerup, den 16. februar 2017

Direktion

Jan Jeppesen

Dan Jeppesen
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Tvilling VVS ApS
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Tvilling VVS ApS
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tvilling VVS ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september
2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 virksomheden, 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.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1.
oktober 2015 - 30. september 2016 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Frederiksberg, den 16. februar 2017

TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 31943582

Henning Jensen
Registreret Revisor
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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.

Tvilling VVS ApS
SELSKABSOPLYSNINGER

Tvilling VVS ApS
Industriparken 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:
Regnskabsår:

21 72 79 70
1. oktober - 30. september

Direktion

Jan Jeppesen
Dan Jeppesen

Revisor

TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab
Falkoner Allé 1, 6.
2000 Frederiksberg
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Selskabet
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Tvilling VVS ApS
LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste aktiviteter er drift som VVS-installatør, blikkenslagerforretning samt virksomhed, der er
naturligt forbundet hermed.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for 01.10.15 – 30.09.16 udviser et resultat på kr. 482.752 mod t.kr. -38 for
01.10.14 – 30.09.15 og en egenkapital pr. 30.09.16 på kr. 1.158.628.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
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Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Tvilling VVS ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Tvilling VVS ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2015 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende
ændringer til indregning og måling for:

Den akkumulerede virkning af ovenstående ændringer udgør en forøgelse af årets resultat før skat med 0 kr. Årets
skat af praksisændringen udgør 0 kr., medens egenkapitalen pr. 30. september 2016 forøges med 0 kr.
Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følger af lov nr. 738 af 1. juni
2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
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.
Leasing
Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indregning i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og prioritets gæld.
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Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver, ud over hvad der er henført til selskabets grunde. Ændringen foretages derfor
alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen beløbsmæssig effekt på
egenkapitalen.

Tvilling VVS ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttofortje este består af sa
dre ekster e o kost i ger”.

e træk i g af reg skabsposter e ” ettoo sæt i g, æ dri g i varelagre samt an-

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, årets forskydning i varebeholdningerne samt omkostninger til underentreprenører.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokale, øvrige personale, administration og
tab på debitorer 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 aconto skatteordningen 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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Grunde og Bygninger måles til dagsværdi pr. 30. september 2016.
Der er anvendt en afkastbaseret model til værdiansættelse af grunde og bygningers handelsværdi.
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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.

Tvilling VVS ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Diskonteringsfaktoren ligger i intervallet 6,25 til 6,75 %.

Brugstid

Restværdi

50 år

kr. 800.000

5 år

0-20 %

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

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
Andre værdipapirer
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen. Et beløb svare de til opskriv i ge i dreg es i poste ”reserve for opskriv i g”
under egenkapitalen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder på balancedagen måles til fakturapris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Egenkapital
Reserve for opskrivninger
Reserve for nettoopskrivning omfatter nettoopskrivning af ejendom i forhold til kostpris.
Reserven kan elimineres ved nedskrivning, realisation af ejendom eller ændring i regnskabsmæssig skøn.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Tvilling VVS ApS
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.
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.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån
svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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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 aconto skatter.

Tvilling VVS ApS
RESULTATOPGØRELSE

1

2015/16
DKK

2014/15
DKK

BRUTTOFORTJENESTE

6.194.926

5.247.785

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

-5.386.394
-40.483

-4.941.677
-51.406

DRIFTSRESULTAT

768.049

254.702

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

8.071
-140.313

290
-259.119

RESULTAT FØR SKAT

635.807

-4.127

Skat af årets resultat

-153.055

-34.320

ÅRETS RESULTAT

482.752

-38.447

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

482.752

-38.447

DISPONERET I ALT

482.752

-38.447
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1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

Tvilling VVS ApS
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

2016
DKK

2015
DKK

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.400.000
0

2.400.000
0

Materielle anlægsaktiver

2.400.000

2.400.000

Andre værdipapirer og kapitalandele

3.000

3.000

Finansielle anlægsaktiver

3.000

3.000

2.403.000

2.403.000

Råvarer og hjælpematerialer

61.285

61.935

Varebeholdninger

61.285

61.935

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

1.349.455
845.780
41.677
0
83.165

714.086
920.624
112.534
26.707
106.944

Tilgodehavender

2.320.077

1.880.895

16.725

5.361

OMSÆTNINGSAKTIVER

2.398.087

1.948.191

AKTIVER

4.801.087

4.351.191

ANLÆGSAKTIVER

Likvide beholdninger
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AKTIVER

Tvilling VVS ApS
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

2016
DKK

2015
DKK

125.000
157.871
875.757

125.000
117.388
378.133

1.158.628

620.521

Hensættelse til udskudt skat

71.249

0

HENSATTE FORPLIGTELSER

71.249

0

Prioritetsgæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

1.262.145
469.400

1.444.014
544.589

Langfristede gældsforpligtelser

1.731.545

1.988.603

163.600
245.556
2.000
420.685
19.585
812.801
175.438

160.600
168.254
2.000
501.466
0
844.747
65.000

Kortfristede gældsforpligtelser

1.839.665

1.742.067

GÆLDSFORPLIGTELSER

3.571.210

3.730.670

PASSIVER

4.801.087

4.351.191

Virksomhedskapital
Reserve for opskrivninger
Overført resultat
2

3

EGENKAPITAL

Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

4
5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER

Tvilling VVS ApS

1

2

2015/16
DKK

2014/15
DKK

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

4.661.017
529.741
195.636

4.291.907
489.501
160.269

Personaleomkostninger i alt

5.386.394

4.941.677

Primo

Kapitalregulering

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

125.000
117.388
452.995

0
40.483
-59.990

0
0
482.752

125.000
157.871
875.757

695.383

-19.507

482.752

1.158.628

Egenkapital

Virksomhedskapital
Reserve for opskrivninger
Overført resultat

Selskabskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1 eller multipla heraf.

3

Gæld i alt ultimo

Kortfristet andel

Restgæld efter 5
år

1.604.615

1.425.745

163.600

-467.600

609.589

542.000

72.600

179.000

2.214.204

1.967.745

236.200

-288.600

Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld
Gæld til
virksomhedsdeltagere og
ledelse

4

Gæld i alt primo

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Selskabets eventualforpligtelser er pr. balancedagen opgjort således:
Der er stillet arbejdsgarantier over for virksomhedens kunder for DKK 334.079
Finansiel aftale om rente og valuta swap, udløber den 29. september 2021, restgæld udgør DKK 516.000
Leasingforpligtelser udgør samlet DKK 597.285 med en restløbetid på mellem 36-54 måneder.
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NOTER

Tvilling VVS ApS
NOTER

2016
DKK
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet følgende sikkerhedsstillelser og pantsætninger:
Til sikkerhed for prioritetsgæld, er der afgivet pant i virksomhedens ejendom med nom DKK 3.023.000.
Kursværdi prioritetsgæld udgjorde på balancedagen DKK 1.425.745 inklusiv valutalån.
Ejendommen er på balancedagen indregnet og målt til DKK 2.400.000.
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5

2015
DKK
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Jan Jeppesen (CPR valideret)

Dan Jeppesen (CPR valideret)

Direktør
På vegne af: Tvilling VVS ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-907919705028
IP: 93.161.182.146
2017-03-01 08:58:41Z

Direktør
På vegne af: Tvilling VVS ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-348607138613
IP: 223.27.224.98
2017-03-01 09:12:59Z

Henning jensen (CVR valideret)

Dan Jeppesen (CPR valideret)

Godkendt revisor
På vegne af: TimeVision Frederiksberg
Serienummer: CVR:31943582-RID:1238576548080
IP: 87.116.31.253
2017-03-06 07:41:40Z

Dirigent
På vegne af: Tvilling VVS ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-348607138613
IP: 223.27.224.98
2017-03-06 08:08:03Z
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