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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 12. april 2016
Direktion

Lars Schjønning
Bestyrelse

Flemming Vejby Kristensen

Morten Lundehøj Møller

John Børsting Jensen

John Sohn Christensen

Lars Nyengaard

formand

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
2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 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 12. april 2016

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

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
6. regnskabsår

Bestyrelse

Flemming Vejby Kristensen, formand
Morten Lundehøj Møller
John Børsting Jensen
Ole Juul Jørgensen
John Sohn Christensen
Lars Nyengaard

Direktion

Lars Schjønning

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Dattervirksomhed

InVentilate ApS, Ikast
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i at udvikle ressourcebesparende ventilationssystemer gennem investering i
tilknyttet selskab.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør -921 t.kr. mod -301 t.kr. sidste år.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 18.234 t.kr., mod 13.728 t.kr. sidste
år, svarende til en stigning på 4.506 t.kr. Egenkapitalen udgør på balancedagen 11.908 t.kr., hvilket
svarer til en soliditet på 65 %.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning vil selskabet blive tilført yderligere 3.000 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for InVentilate Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af selskabet.
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
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
tilknyttede virksomheder. 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
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
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. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter InVentilate Holding ApS som administrationsselskab solidarisk og
ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.
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.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

1

2

3

2015

2014

Administrationsomkostninger

-64.652

-74.981

Bruttoresultat

-64.652

-74.981

Personaleomkostninger

-101.812

-84.143

Driftsresultat

-166.464

-159.124

Finansielle omkostninger

-355.835

-226.879

Resultat før skat

-522.299

-386.003

Skat af årets resultat

-399.156

84.920

Årets resultat

-921.455

-301.083

Disponeret fra overført resultat

-921.455

-301.083

Disponeret i alt

-921.455

-301.083

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

Erhvervede rettigheder

373.259

288.793

Immaterielle anlægsaktiver i alt

373.259

288.793

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

14.125.000

10.125.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

14.125.000

10.125.000

Anlægsaktiver i alt

14.498.259

10.413.793

Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed
Udskudte skatteaktiver

3.569.167
0

2.763.509
399.156

Tilgodehavender i alt

3.569.167

3.162.665

Likvide beholdninger

166.325

151.581

3.735.492

3.314.246

18.233.751

13.728.039

Anlægsaktiver
4

5

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

Anpartskapital
Overført resultat

413.282
11.494.264

342.158
9.476.883

Egenkapital i alt

11.907.546

9.819.041

Anden langfristet gæld

2.844.950

2.281.987

Langfristede gældsforpligtelser i alt

2.844.950

2.281.987

Konvertible gældsbreve
Gæld til associerede virksomheder
Anden gæld

2.076.775
512.449
892.031

0
469.614
1.157.397

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.481.255

1.627.011

Gældsforpligtelser i alt

6.326.205

3.908.998

18.233.751

13.728.039

Egenkapital
6
8

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

9

Eventualposter
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Noter

1.

24.192
4.072
55.879

101.812

84.143

296.486
59.349

209.341
17.538

355.835

226.879

399.156

-84.920

399.156

-84.920

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

4.

7.768
5.020
89.024

Finansielle omkostninger
Renter, tilknyttet virksomhed
Andre renteomkostninger

3.

2014

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

2.

2015

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder

Kostpris 1. januar 2015

288.793

Tilgang

84.466

Kostpris 31. december 2015

373.259

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

373.259
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Noter

5.

31/12 2015

31/12 2014

Anskaffelsessum 1. januar 2015
Tilgang i årets løb

10.125.000
4.000.000

6.125.000
4.000.000

Kostpris 31. december 2015

14.125.000

10.125.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

14.125.000

10.125.000

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Hovedtallene for virksomheden ifølge de seneste godkendte årsrapporter

Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

Regnskabsmæssig værdi
hos InVentilate
Holding ApS

100 %

1.685.231

-4.063.288

14.125.000

31/12 2015

31/12 2014

342.158
71.124

330.393
11.765

413.282

342.158

InVentilate ApS, Ikast

6.

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar 2015
Kontant kapitaludvidelse

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på anpartskapitalen:
17/12-2015: Kapitalforhøjelse nom. 51.124 kr.
31/3-2015: Kapitalforhøjelse nom. 10.000 kr.
10/2-2015: Kapitalforhøjelse nom. 10.000 kr.
22/10-2014: Kapitalforhøjelse nom. 11.765 kr.
28/10-2013: Kapitalforhøjelse nom. 16.666 kr.
8/2-2013: Kapitalforhøjelse nom. 52.288 kr.
31/3-2011: Kapitalforhøjelse nom. 39.216 kr.
17/3-2011: Kapitalforhøjelse nom. 26.144 kr.
7/6-2010: Kapitalforhøjelse nom. 29.412 kr.
6/1-2010: Kapitalforhøjelse nom. 41.667 kr.

7.

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission 1. januar 2015
Årets overkurs ved emission
Overført til overført resultat
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2.938.836
-2.938.836

0
988.235
-988.235

0

0
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Noter

8.

31/12 2014

9.476.883
-921.455
2.938.836

8.789.731
-301.083
988.235

11.494.264

9.476.883

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2015
Årets overførte overskud eller underskud
Overført fra overkurs ved emission

9.

31/12 2015

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på maksimalt 2.000 t.kr. for den tilknyttede virksomheds
mellemværende med pengeinstitut. Den tilknyttede virksomheds bankgæld udgør pr. 31. december
2015 i alt 1.195 t.kr.
Sambeskatning
Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 0
kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0
kr.
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