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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 30. april 2015 for EN HOLDING AF 28. SEPTEMBER 2004 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. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 9. juli 2015
Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i EN HOLDING AF 28. SEPTEMBER 2004 ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for EN HOLDING AF 28. SEPTEMBER 2004 ApS for
regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 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 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 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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.

Hillerød, den 9. juli 2015
DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

EN HOLDING AF 28. SEPTEMBER 2004 ApS
Høgevej 8A
3400 Hillerød

CVR-nr.

27958966

Stiftelsesdato

28. september 2004

Regnskabsår

1. maj 2014 - 30. april 2015

Direktion

Erik Myhlendorph Nielsen, Direktør

Revisor

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12A
3400 Hillerød

7661/GW/
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i ejerskab og administration af aktier og anparter.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 udviser et resultat
på kr. 987.379, og selskabets balance pr. 30. april 2015 udviser en balancesum på kr.
16.861.557, og en egenkapital på kr. 14.370.007.
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for EN HOLDING AF 28. SEPTEMBER 2004 ApS for 2014/15 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i
regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
RESULTATOPGØRELSEN
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger
Skat af årets resultat
Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen
med regulering i udskudt skat. I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat samt hensat til
udskudt skat af forskellen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige saldi på
anlægsaktiver samt modregnet hensættelser til tab på debitorer og skattemæssige underskud.
Den udskudte skat afsættes med en skatteprocent på 24.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandele i dattervirksomheder
måles til indre værdi efter equity-metoden. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen og
på en særlig reserve under egenkapitalen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudt skat
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles til
amortiseret kostpris.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Konsolidering
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da der er tale om et Holdingselskab omfattet af
årsregnskabslovens § 110.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og
associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under
egenkapitalen
Reserve for nettoopskrivning efter indre
værdis metode
Overført resultat
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2014/15
kr.

2013/14
kr.

-10.680

-8.180

1.057.888
3.163
-104.417
945.954

1.710.667
16.012
-73.543
1.644.956

41.425
987.379

-9.056
1.635.900

300.000

300.000

1.057.862
-370.483
987.379

1.572.907
-237.007
1.635.900

Balance 30. april 2015

Note

2015
kr.

2014
kr.

14.696.219
44.400
14.740.619

15.638.331
17.600
15.655.931

14.740.619

15.655.931

2.000.000
55.000

0
0

0
2.055.000

106.072
106.072

65.938

5.969

2.120.938

112.041

16.861.557

15.767.972

Aktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver
Finansielle anlægsaktiver

1

Anlægsaktiver
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede
virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere
og ledelse
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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Balance 30. april 2015
2015
kr.

2014
kr.

200.000

200.000

6.025.355
7.844.652
300.000
14.370.007

6.967.493
6.215.135
300.000
13.682.628

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Kortfristede gældsforpligtelser

2.470.173
9.375
12.002
2.491.550

2.077.219
8.125
0
2.085.344

Gældsforpligtelser

2.491.550

2.085.344

16.861.557

15.767.972

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre
værdis metode
Overført resultat
Udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

2

Passiver

Ejerskab
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

3
4
5
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Noter
2014/15

2013/14

1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Navn
Ejendomsselskabet Ole
Nielsen & Søn ApS
VVS, Erik Nielsen ApS
Hillerød VVS A/S

Ejerandel
i%

Hjemsted
Hillerød
Hillerød
Hillerød

100,00
100,00
100,00

Egenkapital

Resultat

12.892.448
3.437.921
365.850
16.696.219

662.619
352.297
42.972
1.057.888

Der er deklareret t.kr. 2.000 i udbytte Ejendomsselskabet Ole Nielsen & Søn ApS.
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Noter
2014/15

2013/14

2. Egenkapitalopgørelse

Virksomhedsk
apital

Reserve for
nettoopskrivni
ng efter den
indre værdis
metode

Overført
resultat

Forslag til
udbytte

I alt

200.000

6.967.493

6.215.135

300.000

13.682.628

0

0

0

-300.000

-300.000

0

1.057.862

-370.483

300.000

987.379

0

-2.000.000

2.000.000

0

0

200.000

6.025.355

7.844.652

300.000

14.370.007

Egenkapital primo
Udbetalt udbytte fra
sidste år
Forslag til årets
resultatdisponering
Deklareret udbytte

Anpartskapitalen består af anparter af nom. kr. 1.000 eller multipla heraf.
Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Ejerskab
Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:
Erik Myhlendorph Nielsen, Håndværkervænget 6, 3400 Hillerød.

4. Eventualforpligtelser
Selskabet er administrationsselskab for de øvrige forbundne selskaber.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af
selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede hæftelse for koncernen er
opgjort til t.kr. 318.
Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Selskabet er selvskyldnerkautionist over for VVS, Erik Nielsen A/S' engagement med selskabets
bankforbindelse.
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