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Selskabsoplysninger
Selskab

MinAltan.dk A/S
Åbogade 15
8200 Aarhus

N

CVR-nummer:

29 813825

Regnskabsperiode:

1. maj 2013 - 30. april 2014

Hovedakt¡v¡tet
Selskabets formål er salg og montering af altaner og balkoner, konsulentvirksomhed samt anden beslægtet

virksomhed.

Bestyrelse
Henrik Grundtvig
Jonas Juul-Olsen
Lars Grundtvig

Ryan René Hald

Direktion
Jonas Juul-Olsen

Ejerforhold
lfplge årsregnskabsloven skal fplgende selskabsdeltagere oplyses
Grundtvig lnvest A/S
Ml NALTAN.DK Holding ApS

Revisor
Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5
8960 Randers
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for l-. maj 2013 - 30. april 2O!4 for
MinAltan.dk A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april
20L4.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse

for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Aarhus,

1-8.

august 2014

n:

D¡

Jonas

Bestyrelsen:

(:> --:)\---5
Henrik Grundtvig

l-o

rs

n

dtvig

Formand

Ren

{fu

ansk
Revision

3

<">GG¡
INDEPENDENT MEMEER

MinAltan.dk A/S

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer
Til kapitalejerne i MinAltan.dk A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for MinAltan.dk A/S for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 20t4, der omfatter

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ärsregnskabet 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 årsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udført revisi-

onen 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 hpj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision om-

fatter 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.

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

stilling pr. 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april
201-4 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnrngerne

Rand
Da

r

lsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
20L4
Randers
rtnerselskab

m

utoriseret revisor

revrsor
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Ledelsesberetn¡ng
Hovedakt¡v¡tet
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med de forgangne år været salg og montage af altaner og balkoner

Udviklingen

¡

akt¡v¡teter og økonomiske forhold

Selskabet er i en udviklingsfase, hvorfor årets resultat udviser et underskud på tkr. 1.263

Det er selskabets 4. regnskabsår i reel drift og året har været præget af en meget tilfredsstillende vækst i ordrebeholdningen, hvilket nu muliggør en fremtidig rationel drift.
Selskabets hovedaktionær, Grundtvig lnvest A/S, har givet tilsagn om at stille yderligere kapital

til rådighed,

i

det omfang det måtte være nødvendigt.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets

forhold væsentligt.
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Anvendt regnskabspraks¡s
Generelt
Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfglgende måles aktiver

og forpligtelser som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles

til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-

tiv 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

af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgØrelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som fqlge af ændrede regnskabsmæssige skpn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgØrelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner ifremmed valuta er iårets lØb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og
andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgØrelsen under finansielle poster

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Nettoomsætn¡ng
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgØrelsen, såfremt levering og ri-

til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opg6res pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse

sikoovergang

med salget.

lgangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen 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, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

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 gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder.
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).
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Anvendt regnskabspraks¡s
Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som fplger

5år

Udviklingsprojekter

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen om-

fatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som fplger:

Bygninger
lndretning af lejede

30 år (scrapværdi kr. 800.000)

lokaler

Andre anlæg, driftsmateriel og

10 år

inventar

5 år

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatio-

ner 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opg@res som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
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Anvendt regnskabspraks¡s
Finansiel le anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er

lavere

Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed,
ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom kostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udfØrte arbejde på grundlag af færdiggprelsesgraden. Færdiggprelsesgraden opgøres som andelen af de afholdt omkostninger i forhold til forven-

tede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil
overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien

til

medgåede omkostninger eller en lavere

nettorea lisationsværdi.

Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef-

terf6lgende regnskabsår.
Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår 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 regnskabspraks¡s
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tab på igangværende arbejder m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på selskabets Økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles

til

nettorealisationsværdi eller

til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen for-

ventes at ligge langt ude i fremtiden.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde

for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes
som omkostning

u

nder produktionsomkostninger.

Gældsforpliglelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 positiv skatte-

pligtig indkomst eller ved modregning

i udskudte skatteforpligtelser inden for

samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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Note

ResultatopgØrelse

20t3h4

20!2/!3

DKK

1.000 DKK

9.962.557

7.773

Perioden 1. maj - 30. april

Bruttofort¡eneste

-11.008.865

Personaleomkostni nger

L

-7.406

-431.525

-350

-25.757

0

-1.503.590

L7

25.770

12

-L73.730

-33s

-1.651.549

-306

388.732

73

-1..262.8t7

-233

4.6L4.575

-44L

0

5.289

Årets resultat

-r.262.8L7

-233

Til disposition i alt

3.351.758

4.515

overført resultat ultimo

3.351.758

4.615

3.351.758

4.6L5

Afskrivni nger, anlægsa ktiver
And re

d

riftsom kostninger

Resultat før finansielle poster
2

Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

Forslag tíl resu ltatdisponering:

Overført resultat primo
Overført fra overkurs ved emission

Resu
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Note

2O!3/L4

20!21L3

DKK

1.000 DKK

Færdiggjorte udvikli ngsprojekter

359.405

560

lmmaterielle anlægsaktiver

359.405

550

Grunde og bygninger

998.223

0

Balance
Aktiver pr. 30. april

lndretning af lejede lokaler

56.438

66

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

L.326.453

802

Materielle anlægsaktiver

2.381.1.14

868

Deposita

130.743

t28

Finansiel le anlægsaktiver

130.743

t28

2.87L.262

1.556

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

743.437

655

Varebeholdninger

743.437

655

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6.747.L68

3.588

lgangværende arbejder for fremmed regning

3.078.846

2.538

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.486.360

0

Udskudte skattea ktiver

918.391

1.990

Andre tilgodehavender

355.714

180

83.274

67

L2.669.7s3

8.362

0

70

Omsætningsaktiver i alt

13.413.190

9.087

Aktiver i alt

L6.284.452

LO.642

Anlægsaktiver i alt

4

Periodeafgrænsni ngsposter

Tilgodehavender

[ikvide beholdninger
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Note

20!3/L4

2012/L3

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

2.000.000

2.000

Overført resultat

3.351.758

4.6L5

Egenkapital i alt

5.351.758

6.615

itinstitutter

0

26

0

26

Balance
Passiver pr. 30. april

5

Kred

[angfristede gældsforpligtelser

Kred

itinstitutte r

4.877.1.67

1.3L8

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.846.067

L.I79

Anden gæld

3.209.460

1.504

Kortfristede gældsforpligtelser

1o.932.694

4.001

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

LO.932.694

4.028

Passiver i alt

t6.284.452

10.642

6

Eventualforpligtelser

7

Leje- og leasingforpligtelser

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

L4
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2013/14

2Ot2/t3

DKK

1.000 DKK

Pensioner

8.499.339
833.097

5.991
663

Andre omkostninger til social sikring

1.676.430

752

Noter

1

Personaleomkostninger
Løn og gager

Personaleomkostninger i alt

2

11.008.865

7.406

Renteindtægt, tilknyttede virk
Andre finansielle indtægter

25.770
0

t2

Finansielle indtægter i alt

25.770

L2

Finansielle indtægter

3

0

Finansielle omkostninger
Renter tilknyttede virksomhed
Andre finansielle omkostninger

0

172

173.730

163

Finansielle omkostninger i alt

L73.730

335

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktureringer

4

22.795.722

L2.690

-L9.716.876

-ro.r52

3.078.846

2.538

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

Egenkapital

5

Saldo primo

Årets resultat
Egenkapítal ultimo

alt

Virksomhedskapital
1.000 DKK

1.000 DKK

2.000

4.6L5

6.615

0

-1.263

-t.263

2.000

3.352

5.352

Overført
resu

I

ltat
1.000 DKK

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á kr. 1- og multipla heraf. Virksomhedskapitalen
er opdelt pä kr. L.240.500 i A-aktier og kr. 759.500 i B-aktier.
Udvikling i selskabskapital :
2009/t0: Kapital kr. 500.000
2010/Lt: Kapital kr. L.224.50O
20L1,/12: Kapital kr. 1.000.000
20!2/ t3: Ka pita I kr. 2.000.000
20L3 / !4: Ka pita I kr. 2.000.000

ansk
Revision
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20L3/t4

2OL2/t3

DKK

1.000 DKK

Noter

6

Eventualforpligtelser
Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtelser mv. udover i lovpligtigt omfang, herunder
standardvilkår i henhold til aftaler indgået i overensstemmelse med vilkårene i AB 92

7

teje- og leasingforpligtelser
Selskabet har leasingforpligtigelser med en månedlig ydelse på kr. 17.831 med en resterede
løbetid på op til 38 måneder.
Selskabet har endvidere huslejeforpligtelser. Huslejeforpligtelserne er opgjort
pr. måned og har en resterende løbetid på 6 måneder.

til

DKK 23.822

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst virksomhedspant nom.
3.000.000 kr. Virksomhedspantet omfatter varelager og tilgodehavender fra salg.
Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der pant i biler med nom. 80.000 kr

ansk
Revision
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