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LEDELSESPÅTEGNING

Lars-Christian Brask
formand

Jesper Leen Jensen Tina Sandager

Jesper Leen Jensen Tine Rasmussen Bennet Onsvig

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  1. januar - 31. december 2020 for  
John Jensen A/S, VVS Installationer.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et  
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 12. marts 2021

DIREKTION

BESTYRELSE
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KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for John Jensen A/S, 
VVS Installationer for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 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 forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt 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 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.
 
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 årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt 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 
fejlinformation, 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 revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl- 
information, når sådan findes. Fejlinformationer kan  
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed 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:

DEN UAFHÆNGIGE 
REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

TIL KAPITALEJEREN I JOHN JENSEN A/S, VVS INSTALLATIONER
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•  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 væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans  
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke 
for at kunne udtrykke en konklusion 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 usikkerhed 
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 revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem 
til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysning-
erne, samt om årsregnskabet afspejler de underlig-
gende 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 betydelige 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 ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold  
til årsregnskabsloven.

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.

København, den 12. marts 2021

Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Michael Winther Rasmussen 
Statsautoriseret revisor 
mne28708

Jacob Helly Juell-Hansen 
Statsautoriseret revisor 
mne36169
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SELSKABSOPLSYNINGER

SELSKABET: John Jensen A/S, VVS Installationer
Rundageren 17
2640 Hedehusene

Telefon:            4656 0086 
Hjemmeside:     www.jj-vvs.dk

CVR-nr.:           40 27 27 12
Stiftet:            16. juni 1972
Hjemsted:        Høje Taaastrup 
Regnskabsår:   1. januar - 31. december

BESTYRELSE: Lars-Christian Brask, formand
Jesper Leen Jensen
Tina Sandager

DIREKTION: Jesper Leen Jensen, adm. direktør
Tine Rasmussen, økonomidirektør
Bennet Onsvig, driftsdirektør

REVISION: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

MODERVIRKSOMHED: Jesper Leen Jensen Holding ApS
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2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste 127.133 119.326 99.148 85.143 73.386

Resultat af primær drift 14.876 14.487 8.986 8.773 7.420

Finansielle poster, netto -394 -465 -388 -355 -247

Årets resultat 11.226 11.071 6.441 6.529 5.554

BALANCE

Balancesum 96.048 81.927 68.120 64.416 56.821

Investeringer i materielle anlægsaktiver 270 702 1.239 399 1.949

Egenkapital 29.226 27.071 20.441 19.529 15.554

MEDARBEJDERE

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 192 180 156 137 121

NØGLETAL I PROCENT

Afkast af den investerede kapital 123,1 60,0 37,4 41,8 50,7

Likviditetsgrad 152,9 156,7 145,7 135,5 126,4

Soliditetsgrad 30,4 33,0 30,0 30,3 27,4

Egenkapitalforrentning 39,9 46,6 32,2 37,2 43,5

Lønprocent 45,9 43,2 41,5 40,9 41,3

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra. 
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Afkast af den investerede kapital
Resultat af primær drift (EBIT) x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

Investeret kapital
Driftsmæssige immaterielle og materielle  

aktiver samt nettoarbejdskapital

Likviditetsgrad
Omsætningsaktiver x 100

Kortfristede gældsforpligtelser

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Aktiver i alt ultimo

Egenkapitalforrentning
Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

HOVEDTAL OG NØGLETAL
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SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER
Hovedaktiviteten er udførelse af VVS-installationer.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG  
ØKONOMISKE FORHOLD
Årets bruttofortjeneste udgør 127,1 mio. kr., og det 
ordinære resultat før skat udgør 14.482 t.kr. Ledelsen
anser årets resultat for meget tilfredsstillende og fuldt i 
overensstemmelse med forventningerne.

Corona har fyldt meget i samfundet i 2020, og dette 
har på trods af proaktive tiltag også haft indflydelse på 
aktiviteten i John Jensen VVS med aflyste og udskudte 
sager samt ændrede arbejdsformer. Omvendt har året 
også budt på en samlet omsætningsfremgang med 
indgåelse af aftaler med nye kunder inden for Service og 
Entreprise. Vi lægger som altid vægt på at overholde vores 
aftaler, og prioriterer opbygning af tætte og langvarige 
relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.

Omsætningen på service-, blik- og forsikringsopgaver 
udgør stadig halvdelen af omsætningen, mens entreprise- 
opgaver indenfor nybyggeri og renovering udgør den 
anden halvdel.

Vores styrke er dygtige og tilfredse medarbejdere, der i 
fællesskab skaber kvalitet og resultater baseret på stærk 
kultur, veldefineret værdigrundlag og faglige kompetencer. 
For at styrke dette yderligere, har vi i 2020 igangsat et 
målrettet personligt leder- og udviklingsforløb for alle 
administrative medarbejdere, hvilket har en afsmittende 
positiv effekt for svende og lærlinge i firmaet samt ikke 
mindst for vores kunder. Dette projekt vil fortsætte i 2021.

Vi har i 2020 opdateret firmaets strategi til ”Strategi 2023”, 
hvor vi målrettet går efter en omsætnings fremgang på 
50% frem mod 2023. For at være klar til denne aktivitets-
stigning, har vi i 2020 investeret i, udvidet og styrket vores 
organisation væsentligt.

 

Regnskabet for 2020 er således et opfyldt delresultat 
af John Jensen VVS’ ”Strategi 2023”, hvor vi med fokus 
på glade kunder, glade medarbejdere og sund økonomi 
udfører VVS-arbejde på Sjælland for professionelle 
samarbejdspartnere.

DEN FORVENTEDE UDVIKLING
Ordrebeholdningen er med indgangen til 2021 på et 
fornuftigt niveau, vi har positive forventninger til det
fremtidige marked for VVS, og vi går målrettet efter, at 
udvidelsen af vores organisation vil resultere i den
planlagte stigning i væksten - evt. suppleret med opkøb 
i dialog med de rette virksomheder og fremtidige 
medarbejdere.

John Jensen VVS har afdelinger i Hedehusene, Hørsholm, 
Roskilde, Kalundborg og Københavns Lufthavn, og vi 
har en plan om i 2021 at etablere en ny stærk afdeling 
i København, der skal betjene nye og mange af vores 
eksisterende kunder i det storkøbenhavnske område. 
Dette er et led i firmaets strategi om at være lokalt 
forankret og tæt på vores kunder.

Vi er langt fremme med digitalisering af vores processer, 
og vi vil udvikle os og fortsat investere indenfor dette 
område, så vi til stadighed benytter fordelene ved den 
digitale udvikling.

Vi forholder os aktivt til energioptimering og 
bæredygtighed, og ser løbende på energioptimering af
vores produkter og ydelser, ligesom vi fortsat vil arbejde 
på at begrænse vores eget klimaaftryk.

Ledelsen forventer således for 2021 en fortsat positiv 
udvikling i aktiviteter og indtjening i overensstemmelse 
med selskabets strategi.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet 
væsentlige begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.

LEDELSESBERETNING
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Årsrapporten for John Jensen A/S, VVS Installationer er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

I henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 er der ikke 
udarbejdet pengestrømsopgørelse for virksomheden,
idet denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen i 
koncernregnskabet for Jesper Leen Jensen Holding ApS.

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkost-
ninger" er ændret, således at visse omkostningsarter,
der hidtil, fejlagtigt, er blevet indregnet under 
"personaleomkostninger i øvrigt" fremover indregnes
under "Andre omkostninger til social sikring".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig 
effekt på årets resultat eller balancen for hverken 
indeværende eller forrige regnskabsår. Sammen-
ligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjeneste indeholder salgsværdien af årets 
udførte  
arbejder, varekøb mm. samt andre eksterne omkostninger.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende 
entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen
i takt med, at produktionen udføres, hvorved netto-
omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte
arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen 
indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger
på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden 
på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er 
sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres 
pålideligt, indregnes nettoomsætningen kun svarende

til de medgåede omkostninger, i det omfang det er 
sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer 
og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets 
forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer og operationelle leasingomkostninger.

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive 
feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til 
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personale-
omkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra 
offentlige myndigheder.

AF- OG NEDSKRIVNINGER
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og 
nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af 
immaterielle og materielle anlægsaktiver.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultat- 
 opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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 i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen 
sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning 
af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. 
I tilknytning hertil modtager virksomheder med skatte-  
mæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, 
der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

SOFTWARE
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på 
anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på ledelsens 
vurdering af aktivets forventede levetid, som er vurderet 
til 3 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på 
anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

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

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år 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 regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og 
nedskrivninger.

LEASINGKONTRAKTER
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.

NEDSKRIVNING PÅ ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som 
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 henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til 
genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af 
kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede 
omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som 
nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede 
nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen 
efter endt brugstid.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede 
gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Brugstid Restværdi

Produktionsanlæg og 
maskiner

5-10 år 0-20 %

Andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar

3-5 år 0-20 %

10



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.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden 
på balancedagen og de samlede forventede indtægter på 
den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges 
på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, 
normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte 
omkostninger og de samlede forventede omkostninger til 
den pågældende entreprise.

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseom- 
kostninger for en entreprisekontrakt vil overstige den
samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede 
tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning og 
en hensat forpligtelse.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes 
pålideligt, måles salgsværdien kun svarende til de 
medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, 
at de vil blive genvundet.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse 
af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, 
at de afholdes.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Likvide beholdninger omfatter indeståender i penge-
institutter og kontantbeholdninger.

EGENKAPITAL

UDBYTTE
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som  
en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået  
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet 
for ved-tagelse på den ordinære generalforsamling 
(deklarationstidspunktet).

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes 
 i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag 
af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for 
skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for 
betalte acontoskatter.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter John Jensen A/S, 
VVS Installationer solidarisk og ubegrænset over for 
skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter 
på renter, royalties og udbytter opstået inden for 
sambeskatningskredsen.

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.

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
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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2020
kr.

2019
t.kr.

NOTE RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste 127.132.763 119.326

1 Personaleomkostninger -111.088.901 -102.913

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -1.167.808 -1.926

Driftsresultat 14.876.054 14.487

Øvrige finansielle omkostninger -393.688 -465

Resultat før skat 14.482.366 14.022

2 Skat af årets resultat -3.256.103 -2.951

3 Årets resultat 11.226.263 11.071

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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2020
kr.

2019
t.kr.

NOTE ANLÆGSAKTIVER

4 Software 101.611 294

Immaterielle anlægsaktiver i alt 101.611 294

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.427.695 2.011

Materielle anlægsaktiver i alt 1.427.695 2.011

6 Deposita 553.948 554

Finansielle anlægsaktiver i alt 553.948 554

Anlægsaktiver i alt 2.083.254 2.859

OMSÆTNINGSAKTIVER

Hjælpematerialer 3.228.131 3.229

Varebeholdninger i alt 3.228.131 3.229

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.954.460 46.785

7 Igangværende arbejder for fremmed regning 5.386.880 5.247

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.348.513 18

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder 1.033.802 0

Andre tilgodehavender 2.193.960 1.163

8 Periodeafgrænsningsposter 1.766.664 1.595

Tilgodehavender i alt 59.684.279 54.808

Likvide beholdninger 31.052.078 21.0131

Omsætningsaktiver i alt 93.964.488 79.068

AKTIVER I ALT

Aktiver i alt 96.047.742 81.927

BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER
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2020
kr.

2019
t.kr.

NOTE EGENKAPITAL

Virksomhedskapital 1.000.000 1.000

Overført resultat 18.000.000 17.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.226.263 9.071

Egenkapital i alt 29.226.263 27.071

HENSATTE FORPLIGTELSER

9 Hensættelser til udskudt skat 5.383.115 4.393

Hensatte forpligtelser i alt 5.383.115 4.393

GÆLDSFORPLIGTELSER

7 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 9.003.225 5.477

Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.817.730 24.377

Anden gæld 23.617.409 20.609

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 61.438.364 50.463

Gældsforpligtelser i alt 61.438.364 50.463

PASSIVER I ALT

Passiver i alt 96.047.742 81.927

10 Eventualposter

11 Nærtstående parter

BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER
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Virksomheds-
kapital  

kr.

Overført  
resultat 

kr.

Foreslået udbytte 
for regnskabsåret

kr.
I alt

kr.

Egenkapital 1. januar 2020 1.000.000 17.000.000 9.070.825 27.070.825

Udloddet udbytte 0 0 -9.070.825 -9.070.825

Årets overførte overskud eller underskud 0 1.000.000 10.226.263 11.226.263

1.000.000 18.000.000 10.226.263 29.226.263

EGENKAPITALOPGØRELSE
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2020
kr.

2019
t.kr.

NOTE 1 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger og gager 101.763.284 94.051

Pensioner 8.532.476 7.745

Andre omkostninger til social sikring 793.141 1.117

111.088.901 102.913

Direktion og bestyrelse 3.980.219 3.332

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 192 180

NOTE 2 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Skat af årets resultat 2.266.198 2.493

Årets regulering af udskudt skat 989.905 669

Regulering af tidligere års skat 0 -221

3.256.103 2.951

NOTE 3 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret 10.226.263 9.071

Overføres til overført resultat 1.000.000 2.000

Disponeret i alt 11.226.263 11.071

NOTE 4 SOFTWARE

Kostpris 1. januar 2020 2.997.735 2.818

Tilgang i årets løb 121.711 180

Kostpris 31. december 2020 3.119.446 2.998

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -2.703.787 -1.621

Årets af- og nedskrivninger -314.048 -1.083

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -3.017.835 -2.704

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 101.611 294

NOTER
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31/12-2020
kr.

31/12-2019
t.kr.

NOTE 5 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR

Kostpris 1. januar 2020 8.738.085 8.196

Tilgang i årets løb 270.427 702

Afgang i årets løb 0 -160

    Kostpris 31. december 2020 9.008.512 8.738

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -6.727.058 -5.884

Årets af- og nedskrivninger -853.759 -843

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -7.580.817 -6.727

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 1.427.695 2.011

NOTE 6 DEPOSITA

Kostpris 1. januar 2020 553.948 554

Kostpris 31. december 2020 553.948 554

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 553.948 554

NOTE 7 IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Salgsværdi af periodens produktion 152.503.964 116.410

Modtagne acontobetalinger og reguleringer -156.120.309 -116.640

    Igangværende arbejder for fremmed regning, netto -3.616.345 -230

Der indregnes således:

Igangværende arbejder for fremmed regning (omsætningsaktiver) 5.386.880 5.247

Igangværende arbejder for fremmed regning (modtagne forudbetalinger) -9.003.225 -5.477

-3.616.345 -230

NOTER
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31/12-2020
kr.

31/12-2019
t.kr.

NOTE 8 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Forudbetalte omkostninger 1.705.804 1.534

Forudbetalt husleje 60.860 61

1.766.664 1.595

NOTE 9 HENSÆTTELSER TIL UDSKUDT SKAT

Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2020 4.393.210 3.724

Udskudt skat af årets resultat 989.905 669

5.383.115 4.393

NOTE 10 EVENTUALPOSTER

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 39 per kontrakt.  
Leasingkontrakterne har en gennemsnitlig restløbetid på 29 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 10.243.

Garantiforpligtelser:
Der er via garantiselskaber afgivet arbejdsgarantier på i alt t.kr. 37.957. Selskabet har påtaget sig sædvanlige garantiforpligtelser  
vedrørende udførte arbejder.

Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jesper Leen Jensen Holding ApS, CVR-nr. 28 51 10 27 som administrationsselskab  
og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

NOTE 11 NÆRTSTÅENDE PARTER

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Jesper Leen Jensen Holding ApS.

NOTER
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JOHN JENSEN A/S
VVS INSTALLATIONER

HOVEDKONTOR
Rundageren 17, 2640 Hedehusene

Telefon 4656 0086

Mail jj@jj-vvs.dk

CVR.nr 40272712

GLN/EAN-nr.:  5790002417115

VORES AFDELINGER
Hedehusene 4656 0086

Roskilde 4675 0086

Tåstrup 4399 8586

Hørsholm 4654 8886

Kalundborg 4659 9586

København 3646 6086


