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Selskabsoplysninger

Selskabet VS Automatic A/S
Ormhøjgårdvej 15
8700 Horsens

CVR-nr.: 21 38 18 02
Regnskabsperiode: 1. september 2019 - 31. august 2020
Stiftet: 22. december 1998
Hjemsted: Horsens

Bestyrelse Ole Møller Jespersen, formand

Niels Valeur
Torben Mønster Steffensen

Direktion Torben Mønster Steffensen

Revision Roesgaard
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700  Horsens

Advokat LRP
Løvenørnsgade 17
8700 Horsens

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S
Grønlandsvej 5
8700 Horsens
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.

september 2019 - 31. august 2020 for VS Automatic A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. august 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets penge-

strømme for regnskabsåret 1. september 2019 - 31. august 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 8. januar 2021

Direktion

Torben Mønster Steffensen

Bestyrelse

Ole Møller Jespersen
formand

Niels Valeur Torben Mønster Steffensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i VS Automatic A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for VS Automatic A/S for regnskabsåret 1. september 2019 - 31. august

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. august 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. september 2019 - 31. august 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhæng-

ige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-

on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformati-

oner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-

hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-

onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysning-

er ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-

bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-

hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-

ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 8. januar 2021

Roesgaard
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28681
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år, bestået af aktiviteter indenfor automation,

industriautomatik, industri- og boliginstallation samt beslægtede forretningsområder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 1.127.251, og selskabets balance

pr. 31. august 2020 udviser en egenkapital på kr. 10.821.106.

Set i lyset af forårets Covid-19 krise, anser ledelsen årets resultat for værende tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for VS Automatic A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb. 

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er

oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under

fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og

andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsæt-

ningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets ud-

førte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkost-

ninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sand-

synligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang,

normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes

modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger

til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørel-

ser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel

leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i

fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under aconto-

skatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-

føres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill

afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er

foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til

kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives

ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostnin-

ger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

restværdier:

Brugstid Restværdi

Grunde og bygninger 25 år 19 %

Produktionsanlæg og maskiner 3-10 år 0 %

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0 %

Indretning af lejede lokaler 5 år 0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og ind-

virkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre drifts-

indtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele

forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved

første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutids-

værdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne

rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behand-

les herefter som virksomhedens øvrige 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 er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige

lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse

vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på

værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe

af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger

ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

se af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen ef-

ter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.  Er nettorealisationsværdien lavere end kost-

prisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-

materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte

færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes

under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-

kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-

ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning

på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien må-

les på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkel-

te igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold

til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt 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. Net-

toaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde oversti-

ger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor aconto-

faktureringer overstiger salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt

med at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtel-

se på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 betal-

te acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis

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

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 kontant-

værdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets

kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle

leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Feripengeforpligtelsen, som virksomhedens medarbejdere optjener i overgangsperioden 1. september

2019 – 31. august 2020, administreres af virksomheden, og indbetales til feriefonden før lønmodtage-

rens pensionsalder. Forpligtelsen indgår i posten Anden gæld, som henholdsvis kortfristet og langfristet

gæld. Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansierings-

aktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investerings-

aktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra an-

skaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstids-

punktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante drifts-

poster, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Udbytteindtægter fra kapitalandele indregnes un-

der 'renteindtægter og udbytter, modtaget'.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomhe-

der og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af

selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæ-

rende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
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Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder,

og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for

værdiændringer.
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Resultatopgørelse 1. september 2019 - 31. august 2020

Note 2019/20
kr.

2018/19
kr.

Bruttofortjeneste 42.075.373 40.487.663

Personaleomkostninger 1 (38.826.902) (35.271.517)

Resultat før af- og nedskrivninger 3.248.471 5.216.146

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver (1.745.732) (1.650.897)

Andre driftsomkostninger 0 (7.269)

Resultat før finansielle poster 1.502.739 3.557.980

Finansielle indtægter 0 135.611

Finansielle omkostninger (57.030) (79.546)

Resultat før skat 1.445.709 3.614.045

Skat af årets resultat 2 (318.458) (795.735)

Årets resultat 1.127.251 2.818.310

Ekstraordinært udbytte 2.000.000 0

Overført resultat (872.749) 2.818.310

1.127.251 2.818.310
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Balance pr. 31. august 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

Aktiver

Goodwill 0 104.000

Immaterielle anlægsaktiver 3 0 104.000

Grunde og bygninger 2.977.671 3.178.903

Produktionsanlæg og maskiner 147.077 227.042

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.566.510 4.587.231

Indretning af lejede lokaler 0 0

Materielle anlægsaktiver 4 7.691.258 7.993.176

Andre værdipapirer og kapitalandele 5 102.298 100.790

Deposita 5 22.500 22.500

Finansielle anlægsaktiver 124.798 123.290

Anlægsaktiver i alt 7.816.056 8.220.466

Færdigvarer og handelsvarer 1.708.300 1.225.523

Varebeholdninger 1.708.300 1.225.523

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.146.002 9.131.324

Igangværende arbejder for fremmed regning 6 8.320.496 10.364.061

Andre tilgodehavender 273.475 212.226

Periodeafgrænsningsposter 29.400 29.400

Tilgodehavender 15.769.373 19.737.011

Likvide beholdninger 3.642.324 2.218.285

Omsætningsaktiver i alt 21.119.997 23.180.819

Aktiver i alt 28.936.053 31.401.285
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Balance pr. 31. august 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

Passiver

Virksomhedskapital 1.397.361 1.397.361

Reserve for opskrivninger 702.000 702.000

Overført resultat 8.721.745 9.594.494

Egenkapital 7 10.821.106 11.693.855

Hensættelse til udskudt skat 8 546.300 528.494

Hensatte forpligtelser i alt 546.300 528.494

Gæld til realkreditinstitutter 1.326.235 1.482.776

Anden gæld 4.030.984 0

Langfristede gældsforpligtelser 9 5.357.219 1.482.776

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9 156.563 291.987

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.386.445 4.496.525

Forudfakturering igangværende arbejder 6 0 950.066

Gæld til associerede virksomheder 270.000 1.270.000

Selskabsskat 301.224 848.297

Anden gæld 8.097.196 9.839.285

Kortfristede gældsforpligtelser 12.211.428 17.696.160

Gældsforpligtelser i alt 17.568.647 19.178.936

Passiver i alt 28.936.053 31.401.285

Eventualforpligtelser 10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11
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Egenkapitalopgørelse

Virk-

somheds-

kapital

Reserve for

opskriv-

ninger

Overført

resultat

Foreslået

ekstraordinæ

rt udbytte I alt

Egenkapital 1. september 2019 1.397.361 702.000 9.594.494 0 11.693.855

Betalt ekstraordinært udbytte 0 0 0 (2.000.000) (2.000.000)

Årets resultat 0 0 (872.749) 2.000.000 1.127.251

Egenkapital 31. august 2020 1.397.361 702.000 8.721.745 0 10.821.106
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Pengestrømsopgørelse 1. september 2019 - 31. august 2020

Note 2019/20
kr.

2018/19
kr.

Årets resultat 1.127.251 2.818.310

Reguleringer 12 1.986.712 2.411.487

Ændring i driftskapital 13 (317.374) 90.713

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 2.796.589 5.320.510

Renteindbetalinger og lignende 0 135.611

Renteudbetalinger og lignende (57.029) (79.546)

Pengestrømme fra ordinær drift 2.739.560 5.376.575

Betalt selskabsskat (847.725) (1.224.177)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.891.835 4.152.398

Køb af materielle anlægsaktiver (1.384.815) (2.087.530)

Salg af materielle anlægsaktiver 178.000 334.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.206.815) (1.753.530)

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter (156.567) (452.437)

Nedbringelse af leasingforpligtelser (135.398) (436.235)

Ændring i gæld til associerede virksomhed (1.000.000) 1.000.000

Optagelse af langfristet gæld i øvrigt 4.030.984 0

Betalt udbytte (2.000.000) (2.000.000)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 739.019 (1.888.672)

Ændring i likvider 1.424.039 510.196

Likvider 1. september 2019 2.218.285 1.708.089

Likvider 31. august 2020 3.642.324 2.218.285

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 3.642.324 2.218.285

Likvider 31. august 2020 3.642.324 2.218.285



VS Automatic A/S 19

Noter til årsrapporten

2019/20
kr.

2018/19
kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 30.924.703 28.883.518

Pensioner 5.969.906 4.930.453

Andre omkostninger til social sikring 547.463 458.565

Andre personaleomkostninger 1.384.830 998.981

38.826.902 35.271.517

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 87 77

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

2 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 300.652 923.252

Årets udskudte skat 17.806 (127.517)

318.458 795.735

3 Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Kostpris 1. september 2019 707.919

Kostpris 31. august 2020 707.919

Af- og nedskrivninger 1. september 2019 603.919

Årets nedskrivninger 104.000

Af- og nedskrivninger 31. august 2020 707.919

Regnskabsmæssig værdi 31. august 2020 0
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Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

Indretning af

lejede lokaler

Kostpris 1. september 2019 5.352.275 3.158.304 9.514.782 50.000

Tilgang i årets løb 0 0 1.384.814 0

Afgang i årets løb 0 0 (1.056.592) 0

Kostpris 31. august 2020 5.352.275 3.158.304 9.843.004 50.000

Opskrivninger 1. september 2019 900.000 0 0 0

Opskrivninger 31. august 2020 900.000 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. september
2019 3.073.372 2.931.232 4.927.651 50.000

Årets afskrivninger 201.232 79.995 1.360.435 0

Tilbageførte af- og nedskrivninger på
afhændede aktiver 0 0 (1.011.592) 0

Af- og nedskrivninger 31. august
2020 3.274.604 3.011.227 5.276.494 50.000

Regnskabsmæssig værdi 31. august
2020 2.977.671 147.077 4.566.510 0
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Noter til årsrapporten

5 Finansielle anlægsaktiver

Andre værdi-

papirer og ka-

pitalandele Deposita

Kostpris 1. september 2019 107.820 22.500

Kostpris 31. august 2020 107.820 22.500

Opskrivninger 1. september 2019 (7.030) 0

Årets opskrivninger 1.508 0

Opskrivninger 31. august 2020 (5.522) 0

Regnskabsmæssig værdi 31. august 2020 102.298 22.500

2020
kr.

2019
kr.

6 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder, salgspris 10.949.573 12.027.922

Igangværende arbejder, acontofaktureret (2.629.077) (2.613.927)

8.320.496 9.413.995

Indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 8.320.496 10.364.061

Modtagne forudbetalinger under passiver 0 (950.066)

8.320.496 9.413.995
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Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 2.794.722 aktier à nominelt kr. 0,5. Ingen aktier er tillagt særlige

rettigheder.

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

2019/20
kr.

2018/19
kr.

2017/18
kr.

2016/17
kr.

2015/16
kr.

Virksomhedskapital 1.
september 2019 1.397.361 1.397.361 1.397.361 1.397.361 1.000.000

Tilgang i året 0 0 0 0 397.361

Virksomhedskapital 1.397.361 1.397.361 1.397.361 1.397.361 1.397.361

2020
kr.

2019
kr.

8 Hensættelse til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat 1. september 2019 528.494 656.011

Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen 17.806 (127.517)

Hensættelse til udskudt skat 31. august 2020 546.300 528.494

9 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld

1. september

2019

Gæld

31. august

2020

Afdrag

næste år

Restgæld

efter 5 år

Gæld til realkreditinstitutter 1.639.365 1.482.798 156.563 700.193

Leasingforpligtelser 135.398 0 0 0

Anden gæld 0 4.030.984 0 0

1.774.763 5.513.782 156.563 700.193
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Noter til årsrapporten

10 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

Selskabet yder almindelig garanti på leverede varer og anlæg. Der er normalt ikke garantiarbejder af

betydning, hvorfor der kun afsættes garantiforpligtelser i det omfang, der er kendte forpligtelser.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.483, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis

regnskabsmæssige værdi pr. 31/8 2020 udgør t.kr. 2.978.

Selskabet har til sikkerhed for eventuel bankgæld udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 1.650 i ovenståen-

de grunde og bygninger.

Af selskabets likvide beholdninger er t.kr. 140 deponeret til sikkerhed overfor kunder.

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af debitorer,

varelagre, driftsmidler og driftsinventar efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) for nom. t.kr.

2.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 31/8 2020 t.kr. 13.568.

2019/20
kr.

2018/19
kr.

12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter 0 (135.611)

Finansielle omkostninger 57.030 79.546

Af- og nedskrivninger 1.612.732 1.658.166

Skat af årets resultat 318.458 795.735

Andre reguleringer (1.508) 13.651

1.986.712 2.411.487
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Noter til årsrapporten

2019/20
kr.

2018/19
kr.

13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger (482.777) (42.557)

Ændring i tilgodehavender 4.146.321 (1.394.604)

Ændring i leverandører mv. (3.980.918) 1.527.874

(317.374) 90.713
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