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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for
Wagner VVS Service ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 17. juli 2013
Direktion

Torben Wagner
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Wagner VVS Service ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi er valgt med henblik på at revidere årsregnskabet for Wagner VVS Service ApS for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 dette regnskab på grundlag af udførelsen af en revision i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af det forhold, der er beskrevet i grundlag for manglende konklusion, har vi imidlertid
ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion.
Forbehold
Grundlag for manglende konklusion
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse er i årsrapporten indregnet til 265 tkr. Vi har ikke
kunnet opnå tilstrækkelig dokumentation for at de bogførte bevægelser på tilgodehavendet hos
virksomhedsdeltager er af privat karakter. Bevægelserne i årets løb skal muligvis klassificeres som
driftsomkostninger eller balanceføres. Som følge af dette tager vi forbehold for manglende revisionsbevis
vedrørende tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse samt debitorer, igangværende arbejder
for fremmed regning, leverandører af varer og tjenesteydelser, bruttofortjenesten samt selskabets
fortsatte drift.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Manglende konklusion
På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi
ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven muligvis
har ydet et lån til ledelsen samt overtrådt kildeskatteloven, hvorved ledelsn kan ifalde ansvar.
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har i strid med årsregnskabsloven ikke udarbejdet årsrapporten rettidigt, hvorved ledelsen kan
ifalde ansvar
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.

København, den 17. juli 2013

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Jan Tønnesen

Martin S. Haaning

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Wagner VVS Service ApS
Sofielundsvej 3
2600 Glostrup
Telefon:

43638353

Hjemmeside:

www.wagnervvs.dk

CVR-nr.:

27 68 44 75

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Direktion

Torben Wagner

Revision

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S
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Hovedtal og nøgletal

2012
t.kr.

2011
t.kr.

2010
t.kr.

2009
t.kr.

2008
t.kr.

2.371

3.284

3.006

3.032

2.864

-30

325

344

369

-75

Finansielle poster, netto

-140

-141

-136

-83

-131

Årets resultat

-151

110

162

209

-168

Resultatopgørelse:
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster

Balance:
Balancesum

3.091

3.253

2.827

3.248

2.582

Egenkapital
Nøgletal i %: *)

387

538

428

666

553

Soliditetsgrad

12,5

16,5

15,1

20,5

21,4

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i drift af VVS-virksomhed samt anden beslægtet virksomhed.
Usædvanlige forhold
Det er kontateret, at selskabets igangværende arbejder for fremmed regning og leverandører af varer og
tjenesteydelser sidste år var indregnet med et for lavt beløb. Igangværende arbejder for fremmed regning
var indregnet med 170 tkr. for lidt og leverandører af varer og tjenesteydelser med 70 tkr. Den
momsmæssige effekt udgør 14 tkr. Forholdene er korrigeret med tilpasning af sammenligningstallene.
Efter indregning af skatteeffekten er sidste års resultat og egenkapital korrigeret positivt med 86 tkr.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Selskabet har i regnskabsåret hyret professionelt bogføringsbureau der efterfølgende har vist sig ikke at
have udført opgaven tilfredsstillende. Forholdet har medført usikkerhed omkring indregningen af en række
regnskabsposter herunder tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse. Ovenstående er den
direkte årsag til revisors påtegning.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 2.371 t.kr. mod 3.284 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-151 t.kr. mod 110 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wagner VVS Service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt
rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
dattervirksomheder.
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 (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5 år
10 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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 afskrivninger.
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste
værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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Anvendt regnskabspraksis

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 er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 indregnes 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.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
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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Anvendt regnskabspraksis

Nøgletal
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger &
Nøgletal 2010".
Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Soliditetsgrad

Resultat*

Egenkapital eksklusive minoritetsinteresser ultimo x 100
Passiver i alt ultimo

Årets resultat med fradrag af minoritetsinteressers andel heraf
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2012

2011

2.371.383

3.284.125

-2.181.628

-2.669.403

-219.620

-289.659

-29.865

325.063

18.559

10.487

Andre finansielle omkostninger

-158.329

-151.603

Resultat før skat

-169.635

183.947

19.037

-73.557

-150.598

110.390

0

110.390

Disponeret fra overført resultat

-150.598

0

Disponeret i alt

-150.598

110.390

Bruttofortjeneste
3

Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter

4

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2012

2011

Goodwill

70.000

140.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

70.000

140.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

574.255

488.875

Materielle anlægsaktiver i alt

574.255

488.875

Anlægsaktiver i alt

644.255

628.875

Råvarer og hjælpematerialer

513.235

523.174

Varebeholdninger i alt

513.235

523.174

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

855.769

1.190.365

Igangværende arbejder for fremmed regning

603.327

603.371

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

57.904

0

Andre tilgodehavender

98.522

93.437

265.024

89.335

42.618

114.798

1.923.164

2.091.306

Andre værdipapirer og kapitalandele

9.970

9.010

Værdipapirer i alt

9.970

9.010

6

305

Omsætningsaktiver i alt

2.446.375

2.623.795

Aktiver i alt

3.090.630

3.252.670

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

2012

2011

Egenkapital
5

Anpartskapital

125.000

125.000

6

Overført resultat

262.377

412.975

Egenkapital i alt

387.377

537.975

Hensættelser til udskudt skat

43.034

62.071

Hensatte forpligtelser i alt

43.034

62.071

91.399

140.399

Leasingforpligtelser

265.868

112.418

Langfristede gældsforpligtelser i alt

357.267

252.817

Kortfristet del af langfristet gæld

105.385

121.691

Gæld til pengeinstitutter

506.721

734.344

1.080.940

807.343

0

58.986

4.825

4.825

605.081

672.618

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.302.952

2.399.807

Gældsforpligtelser i alt

2.660.219

2.652.624

Passiver i alt

3.090.630

3.252.670

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Selskabet har i regnskabsåret hyret professionelt bogføringsbureau der efterfølgende har vist sig
ikke at have udført opgaven tilfredsstillende. Forholdet har medført usikkerhed omkring
indregningen af en række regnskabsposter herunder tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og
ledelse. Ovenstående er den direkte årsag til revisors påtegning.

2.

Usædvanlige forhold i årsrapporten
Det er kontateret, at selskabets igangværende arbejder for fremmed regning og leverandører af
varer og tjenesteydelser sidste år var indregnet med et for lavt beløb. Igangværende arbejder for
fremmed regning var indregnet med 170 tkr. for lidt og leverandører af varer og tjenesteydelser
med 70 tkr. Den momsmæssige effekt udgør 14 tkr. Forholdene er korrigeret med tilpasning af
sammenligningstallene.
Efter indregning af skatteeffekten er sidste års resultat og egenkapital korrigeret positivt med 86 tkr.

3.

Pensioner

1.856.496

2.279.766

202.055

271.448

Andre omkostninger til social sikring

36.385

45.170

Personaleomkostninger i øvrigt

86.692

73.019

2.181.628

2.669.403

140

4.380

158.189

147.223

158.329

151.603

125.000

125.000

125.000

125.000

Andre finansielle omkostninger
Renter, tilknyttede virksomheder
Andre renteomkostninger

5.

2011

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

4.

2012

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar 2012
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Noter

6.

Årets overførte overskud eller underskud

8.

31/12 2011

412.975

302.585

-150.598

110.390

262.377

412.975

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2012

7.

31/12 2012

Gældsforpligtelser
Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31/12 2012

Gæld i alt
31/12 2011

Gæld til pengeinstitutter

49.000

0

140.399

189.601

Leasingforpligtelser

56.385

38.397

322.253

184.907

105.385

38.397

462.652

374.508

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikerhed for gæld til pengeinstitutter er der afgivet pant i personbil med t.kr. 150.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 647 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt
400 t.kr. Virksomhedspantet omfatter driftsinventar og driftsmateriel, goodwill, varelager og
tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.
Til sikkerhed for igangværende projekter er der stillet arbejdsgarantier for i alt t.kr. 209.
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