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MC X ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017
for MC X ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 11. juli 2018
Direktion

Rene Themsen
Direktør

-3

MC X ApS

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i MC X ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for MC X ApS for regnskabsåret 2017. Årsregnskabet, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers
standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover
udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt
vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker
derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-4 -

MC X ApS

Den uafhængige revisors erklæringer
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 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.

Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2.
Overtrædelse af lov om merværdiafgift
Det har ikke været muligt for os, at indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede merværdiafgifter er
korrekte. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen.

Nyråd, den 11. juli 2018
TOTALREVISION VORDINGBORG ApS
Registeret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 19261735

Kim Christensen
Registreret revisor
MNE-nr. 16181
medlem af FSR - danske revisorer
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Virksomhedsoplysninger

CVR-nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

MC X ApS
Snedkervænget 7, Stenstrup
4700 Næstved
31369843
8. april 2008
Næstved
1. januar 2017 - 31. december 2017

Direktion

Rene Themsen, Direktør

Revisor

TOTALREVISION VORDINGBORG ApS
Registeret Revisionsanpartsselskab
Nyråd Hovedgade 62, 1.
4760 Vordingborg
CVR-nr.: 19261735

Virksomheden

-6 -

MC X ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Handel med motorcykler, nye og brugte, samt dermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr.
1.443.440, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 9.878.231, og en egenkapital
på kr. 7.068.172.
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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MC X ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendtregnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for MC X ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter 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 følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
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 fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt eksterne
omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, administration og lokaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, omkostninger til social sikring samt andre
personaleomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
vurdering af brugstider og restværdier.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte
bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes
brugstider:
Scrapværdi:
Goodwill:
7 år
kr. 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:
3-5 år
kr. 0
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg
indregnes i resultatopgørelsen under 'øvrige ordinære poster'.
Varebeholdninger
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller
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
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttofortjeneste/-tab

2017
kr.

2016
kr.

3.347.002

3.296.573

-1.362.653

-1.453.126

-74.718
1.909.631

-89.111
1.754.336

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

1

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

2

-33.297
1.876.334

-59.270
1.695.066

Skat af årets resultat
Årets resultat

3

-432.894
1.443.440

-374.729
1.320.337

1.443.440
1.443.440

1.320.337
1.320.337

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering
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Balance 31. december 2017

Note

2017
kr.

2016
kr.

Aktiver
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

4

5.715
5.715

8.572
8.572

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

244.799
244.799

113.559
113.559

250.514

122.131

8.954.978
8.954.978

7.911.160
7.911.160

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

244.147
0
119.350
363.497

12.827
8.577
85.071
106.475

Likvide beholdninger

309.242

552.046

Omsætningsaktiver

9.627.717

8.569.681

Aktiver

9.878.231

8.691.812

Anlægsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer
Varebeholdninger
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Balance 31. december 2017

Note

2017
kr.

2016
kr.

125.000
6.943.172
7.068.172

125.000
5.499.732
5.624.732

21.431
21.431

0
0

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

6
7

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige
bidrag til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

265.789

1.541.037

2.522.839
2.788.628

1.526.043
3.067.080

Gældsforpligtelser

2.788.628

3.067.080

Passiver

9.878.231

8.691.812
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Noter
2017

2016

1.304.244
22.144
36.265
1.362.653

1.315.260
0
137.866
1.453.126

5

6

33.297
33.297

59.270
59.270

402.886
30.008
432.894

382.536
-7.807
374.729

20.000
20.000

20.000
20.000

-11.428
-2.857
-14.285

-8.571
-2.857
-11.428

5.715

8.572

Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Afgang i årets løb
Kostpris ultimo

480.159
203.101
-140.262
542.998

451.275
28.884
0
480.159

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger ultimo

-366.600
-71.861
140.262
-298.199

-280.346
-86.254
0
-366.600

244.799

113.559

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede

2. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3. Skat af årets resultat
Selskabsskat, aktuel
Reg. af udskudt skat

4. Goodwill
Kostpris primo
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Noter

2017

2016

125.000
125.000

125.000
125.000

5.499.732
1.443.440
6.943.172

4.179.395
1.320.337
5.499.732

6. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo

7. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo
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