Ib Andersen VVS A/S
CVR-nr. 29 18 92 85

Årsrapport for 2014

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 20.05.15

Per Søndergaard Pedersen
Dirigent

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
BEIERHOLM – medlem af HLB International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Aalborg
Voergaardvej 2
9200 Aalborg SV

Tel.: 98 18 72 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Ib Andersen VVS A/S

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger m.v.

3

Ledelsespåtegning

4

Den uafhængige revisors erklæringer

5-6

Ledelsesberetning

7

Resultatopgørelse

8

Balance

9 - 10

Anvendt regnskabspraksis

11 - 15

Noter

16 - 22

2

Ib Andersen VVS A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet
Ib Andersen VVS A/S
Karlskogavej 14
9200 Aalborg SV
Telefon: 70 20 17 33
Telefax: 70 20 27 33
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 29 18 92 85
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse
Per Søndergaard Pedersen, formand
Palle Larsen
Lars Nielsen
Kenneth Duus Hansen

Direktion
Lars Nielsen

Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut
Spar Nord Bank A/S

Modervirksomhed
PL Holding Aalborg A/S, Aalborg

3

Ib Andersen VVS A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 for Ib Andersen
VVS A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 20. marts 2015

Direktionen

Lars Nielsen

Bestyrelsen

Per Søndergaard Pedersen

Palle Larsen

Lars Nielsen

Formand

Kenneth Duus Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ib Andersen VVS A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Ib Andersen VVS A/S for regnskabsåret 01.01.14 31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. 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 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 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.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 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 revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aalborg, den 20. marts 2015
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Bjørn
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive VVS-virksomhed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.14 - 31.12.14 udviser et resultat på DKK 2.769.198 mod
DKK 1.780.432 for tiden 01.01.13 - 31.12.13. Balancen viser en egenkapital på DKK
10.081.515.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
Selskabet er primo 2014 fusioneret med søsterselskabet Ib Andersen Ventilation A/S ved
brug af sammenlægningsmetoden, hvilket har påvirket selskabets aktivitet væsentligt i 2014
i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2013 er tilpasset i overensstemmelse
hermed.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.

Selskabets forventede udvikling
Der forventes i 2015 et positivt resultat af selskabets drift.
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Resultatopgørelse

2014
DKK

2013
DKK

Bruttofortjeneste

32.685.814

27.287.932

Personaleomkostninger

-28.542.593

-24.007.757

4.143.221

3.280.175

-811.935

-794.894

3.331.286

2.485.281

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

168.195
8.934
-99.971

39.701
7.542
-182.676

Finansielle poster i alt

77.158

-135.433

3.408.444

2.349.848

-639.246

-569.416

2.769.198

1.780.432

168.195
1.500.000
1.101.003

39.701
1.000.000
740.731

2.769.198

1.780.432

Note

2

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat af primær drift

3
4

Resultat før skat
5

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

2.366.194

2.841.708

2.366.194

2.841.708

534.208
160.350
70.614

366.013
201.650
61.367

765.172

629.030

3.131.366

3.470.738

345.000

367.067

345.000

367.067

14.578.645
0
366
45.000

16.028.462
0
4.867
0

Tilgodehavender i alt

14.624.011

16.033.329

Likvide beholdninger

4.997.242

3.165.529

Omsætningsaktiver i alt

19.966.253

19.565.925

Aktiver i alt

23.097.619

23.036.663

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
6

Materielle anlægsaktiver i alt

7

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt

9

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

PASSIVER
31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

550.000
334.663
7.696.852
1.500.000

550.000
166.468
6.595.849
1.000.000

10.081.515

8.312.317

Hensættelser til udskudt skat

1.701.777

1.869.576

Hensatte forpligtelser i alt

1.701.777

1.869.576

454.606
3.437.303
807.045
6.615.373

1.492.966
5.208.286
1.951.178
4.202.340

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

11.314.327

12.854.770

Gældsforpligtelser i alt

11.314.327

12.854.770

Passiver i alt

23.097.619

23.036.663

Note

Selskabskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
8

9

10
11
12

Egenkapital i alt

Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende
arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

Eventualforpligtelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.
Selskabet er fusioneret primo 2014. Fusionen er gennemført ved brug af
sammenlægningsmetoden. Sammeligningstallene for 2013 er tilrettet i overensstemmelse
hermed.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Ændring i regnskabsmæssige skøn
Selskabet har ændret i regnskabsmæssige skøn på følgende område:
 Udskudt skat måles på grundlag af de skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Som konsekvens
af nedsættelse af skatteprocenten fra 24,5% til 22% over en 2-årig periode er skønnet over
den forventede udskudte skat blevet ændret i overensstemmelse med de vedtagne
skattesatser. Den beløbsmæssige effekt af ændringen er indregnet i resultatopgørelsen
under skat af årets resultat med den del, som kan henføres til årets resultat, og på egenkapitalen med den del, som kan henføres til poster indregnet direkte på egenkapitalen, samt
en tilsvarende reduktion af udskudt skat. Ændringen indebærer en positiv påvirkning af
årets resultat på t.DKK 191. Balancesummen er uændret, mens egenkapitalen er forøget
med t.DKK 191 som følge af det ændrede skøn.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
Entreprisekontrakter, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel tilpasning, indregnes
i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer
til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-7

0

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

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 virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket
indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill
samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering
af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Kapitalandele i dattervirksomheder, der indregnes til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhederne, med regnskabsmæssig negativ værdi måles til DKK 0. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det
omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
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Anvendt regnskabspraksis

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

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

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.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien
til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen i
reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige
værdi overstiger kostprisen.

Aktuelle og udskudte skatter
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-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. 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
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Skøn og vurderinger
I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 er følgende skøn og vurderinger væsentlige at bemærke, idet de har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede
aktiver og forpligtelser:
Selskabet er primo 2014 fusioneret med søsterselskabet Ib Andersen Ventilation A/S ved
brug af sammenlægningsmetoden, hvilket har påvirket selskabets aktivitet væsentligt i 2014
i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene for 2013 er tilpasset i overensstemmelse
hermed.

2014
DKK

2013
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

24.853.018
2.697.279
472.945
519.351

20.250.375
2.849.332
419.582
488.468

I alt

28.542.593

24.007.757

72

68

2. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året
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Noter

2014
DKK

2013
DKK

8.934

7.542

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

44.906
55.065

134.858
47.818

I alt

99.971

182.676

807.045
22.974
-190.773

-287.158
894.729
-38.155

639.246

569.416

3. Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle indtægter

4. Andre finansielle omkostninger

5. Skatter
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af udskudt skat, ændring af skatteprocent
I alt
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Noter

6. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 31.12.13
Tilgang i året
Afgang i året

4.950.698
557.424
-445.001

Kostpris pr. 31.12.14

5.063.121

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.13
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

2.108.993
901.784
-313.850

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.14

2.696.927

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14

2.366.194
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Noter

31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

Kostpris pr. 31.12.13

199.545

199.545

Kostpris pr. 31.12.14

199.545

199.545

Opskrivninger pr. 31.12.13
Årets resultat

166.468
168.195

126.767
39.701

Opskrivninger pr. 31.12.14

334.663

166.468

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14

534.208

366.013

7. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Tilknyttede virksomheder
Navn
Wahlberg VVS A/S, Aalborg

Ejerandel
60%
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8. Egenkapital

Beløb i DKK

Reserve for
nettoopskrivning
Selskabs- efter indre
kapital
værdi

Forslag til
udbytte for
Overført regnskabsresultat
året

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 31.12.13
Saldo pr. 31.12.12
Nettoeffekt som følge af fusion og virksomhedskøb efter sammenlægningsmetoden

500.000

126.767

4.454.062

0

50.000

0

1.401.056

0

Saldo pr. 01.01.13
Forslag til resultatdisponering

550.000
0

126.767
39.701

5.855.118
740.731

0
1.000.000

Saldo pr. 31.12.13

550.000

166.468

6.595.849

1.000.000

Saldo pr. 01.01.14
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

550.000
0
0

166.468
0
168.195

6.595.849
0
1.101.003

1.000.000
-1.000.000
1.500.000

Saldo pr. 31.12.14

550.000

334.663

7.696.852

1.500.000

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 31.12.14

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.
Selskabskapitalen består af:

Kapitalandele

Antal

Pålydende
værdi

550

1.000
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31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

56.946.884
-57.401.490

14.557.577
-16.050.543

-454.606

-1.492.966

9. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Acontofaktureringer
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

Der indregnes således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende
arbejder for fremmed regning

0

0

-454.606

-1.492.966

I alt

-454.606

-1.492.966

10. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for
skattekrav. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed.
Der stilles de for branchen traditionelle arbejdsgarantier. Garantierne udgør pr. 31.12.14
t.DKK 1.032.

11. Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftaler med en restløbetid på 29 måneder og en samlet forpligtelse på i alt t.DKK 1.038.
Selskabet har indgået huslejekontrakter på i alt t.DKK 177. Huslejekontrakterne kan opsiges
med 3 måneders varsel.
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12. Nærtstående parter
Ejerforhold:
Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen:
PL Holding Aalborg A/S, Aalborg
John Dohn Holding ApS, Sæby
NK Holding Aalborg ApS, Aalborg.
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