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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for InVentilate Holding ApS.
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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 27. maj 2013
Direktion

Morten Lundehøj
Bestyrelse

Peter Christian Smedegaard

John Børsting

Flemming Vejby Kristensen

formand

Morten Lundehøj

Ole Juul Jørgensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i InVentilate Holding ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for InVentilate Holding 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 årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Struer, den 27. maj 2013

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S

Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

InVentilate Holding ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
CVR-nr.:

32 65 34 64

Stiftet:

9. december 2009

Hjemsted:

Ikast

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
3. regnskabsår

Bestyrelse

Peter Christian Smedegaard, formand
John Børsting
Flemming Vejby Kristensen
Morten Lundehøj
Ole Juul Jørgensen

Direktion

Morten Lundehøj

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Dattervirksomhed

InVentilate ApS, Herning
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i at udvikle ressourcebesparende ventilationssystemer gennem investering i
datterselskab.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingsprojekterne i datterselskabet forløber tilfredsstillende. Datterselskabet har i februar 2012
lanceret produktet MicroVent Basic. Efterspørgslen efter produktet har været stigende i hele perioden
derefter. Den stigende efterspørgsel har ført til, at InVentilate ApS har ændret organisationen fra en
udviklingsorienteret organisation til en driftsorienteret organisation. MicroVent Basic er det første
produkt i InVentilate ApS' produktportefølje inden for mikroventilation. I 2013 lancerer InVentilate ApS
MikroVent FlowTroll. MikroVent FlowTroll er en systemstyret intelligent ventilationsenhed. Baseret på
efterspørgslen efter MicroVent Basic vurderes det, at MikroVent FlowTroll vil bidrage til yderligere
efterspørgsel efter mikroventilation. Koncernen har rejst tilstrækkelig kapital til at projekterne kan
færdiggøres. InVentilate Holding ApS har således primo 2013 fået tilført yderligere kapital på 4.000 t.kr.
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 InVentilate Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har valgt at tilpasse årsrapporten til den nye XBRL taksonomi fra Erhvervsstyrelsen, hvilket
har medført en reklassifikation af visse regnskabsposter i forhold til tidligere år. Forholdet har ikke
betydning for indregning og måling. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene.
Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg
og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Udbytte fra kapitalandel i dattervirksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf
alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
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
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i dattervirksomhed måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

1

2

3

2012

2011

Andre eksterne omkostninger

-83.026

-106.758

Bruttoresultat

-83.026

-106.758

Personaleomkostninger

-153.378

-95.397

Resultat før finansielle poster

-236.404

-202.155

Finansielle omkostninger

-152.055

-56.417

Resultat før skat

-388.459

-258.572

97.029

64.513

-291.430

-194.059

Disponeret fra overført resultat

-291.430

-194.059

Disponeret i alt

-291.430

-194.059

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:

InVentilate Holding ApS · Årsrapport for 2012

7

Balance 31. december
Aktiver
Note

2012

2011

Erhvervede rettigheder

84.506

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

84.506

0

Kapitalandel i dattervirksomhed

3.125.000

1.125.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.125.000

1.125.000

Anlægsaktiver i alt

3.209.506

1.125.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender

3.980.341
268.333
18.605

2.807.090
171.304
61.125

Tilgodehavender i alt

4.267.279

3.039.519

Likvide beholdninger

0

2.399.966

Omsætningsaktiver i alt

4.267.279

5.439.485

Aktiver i alt

7.476.785

6.564.485

Anlægsaktiver
4

5

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2012

2011

Anpartskapital
Overført resultat

261.439
4.167.375

261.439
4.458.805

Egenkapital i alt

4.428.814

4.720.244

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.949.704

1.798.064

Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.949.704

1.798.064

Gæld til pengeinstitutter
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

10.835
1.050.000
37.432

0
0
46.177

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.098.267

46.177

Gældsforpligtelser i alt

3.047.971

1.844.241

Passiver i alt

7.476.785

6.564.485

Egenkapital
6
8

Gældsforpligtelser
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Noter

1.

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

68.133
7.853
19.411

153.378

95.397

1

1

151.641
414

55.897
520

152.055

56.417

-97.029

-64.513

-97.029

-64.513

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

4.

133.455
5.154
14.769

Finansielle omkostninger
Renter, tilknyttede virksomheder
Andre renteomkostninger

3.

2011

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2012

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede
rettigheder

Tilgang

84.506

Kostpris 31. december

84.506

Regnskabsmæssig værdi 31. december

84.506
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Noter

5.

31/12 2012

31/12 2011

Anskaffelsessum, primo 1. januar
Tilgang i årets løb

1.125.000
2.000.000

125.000
1.000.000

Kostpris 31. december

3.125.000

1.125.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.125.000

1.125.000

Kapitalandel i dattervirksomhed

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

InVentilate ApS

6.

Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

Regnskabsmæssig værdi
hos InVentilate
Holding ApS

100 %

327.784

-1.904.066

3.125.000

31/12 2012

31/12 2011

261.439
0

196.079
65.360

261.439

261.439

0
0

3.934.640
-3.934.640

0

0

4.458.805
-291.430
0

718.224
-194.059
3.934.640

4.167.375

4.458.805

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar
Kontant kapitaludvidelse

7.

Overkurs ved emission
Årets overkurs ved emission
Overført til overført resultat

8.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte overskud eller underskud
Overført fra overkurs ved emission
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