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Virksomhedsoplysninger
Vi rksomhed soply snin ger

Virksomhed
MLI HUSE ApS
Tørveskæret 15
8800 Viborg
CVR-nr.: 36508302
Hjemsted: Viborg
Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Direktion
Johnny Ingemann Weller, Direktør
Lars Ingemann, Direktør

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg
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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 for MLI HUSE ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 23.03.2018
Direktion

Johnny Ingemann Weller

Lars Ingemann

Direktør

Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i MLI HUSE ApS
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for MLI HUSE ApS for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt
anvendt regnskabspraksis, 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 for 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.

MLI HUSE ApS

4

Den uafhængige revisors erklæringer
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.
Silkeborg, den 23.03.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Henrik Rummenhoff
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34546
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i at drive murer- og entreprenørvirksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017
Resultatop gøre lse for 2017

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

2

Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

2016

kr.

kr.

22.396.545

7.911.079

(20.545.450)

(6.531.781)

(33.162)

(43.676)

1.817.933

1.335.622

19.318

0

(35.540)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

2017

1.801.711

3

(406.417)

(20.515)
1.315.107

(293.844)

1.395.294

1.021.263

200.000

1.500.000

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

1.195.294
1.395.294

(478.737)
1.021.263
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Balance pr. 31.12.2017
Balan ce pr. 31.12. 201 7

2017

2016

kr.

kr.

185.050

36.652

185.050

36.652

185.050

36.652

Råvarer og hjælpematerialer

90.000

90.000

Varebeholdninger

90.000

90.000

4.618.476

1.256.982

923.280

824.837

2.042.670

1.948.835

602.175

143.583

36.909

0

8.223.510

4.174.237

330.141

65.354

Omsætningsaktiver

8.643.651

4.329.591

Aktiver

8.828.701

4.366.243

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

4
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Balance pr. 31.12.2017

2017

2016

kr.

kr.

50.000

50.000

1.301.015

105.721

200.000

1.500.000

1.551.015

1.655.721

Udskudt skat

56.000

13.200

Hensatte forpligtelser

56.000

13.200

2.097.510

815.044

363.617

303.644

Anden gæld

4.760.559

1.578.634

Kortfristede gældsforpligtelser

7.221.686

2.697.322

Gældsforpligtelser

7.221.686

2.697.322

Passiver

8.828.701

4.366.243

Note

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige sambeskatningsbidrag

Eventualforpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse for 2017
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17

Forslag til

Egenkapital
primo
Udbetalt
ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksom-

overskud eller

regnskabs-

hedskapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

50.000

105.721

1.500.000

1.655.721

0

0

(1.500.000)

(1.500.000)

0

1.195.294

200.000

1.395.294

50.000

1.301.015

200.000

1.551.015
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Noter
Noter

2017

2016

kr.

kr.

17.588.077

5.704.826

2.276.426

602.962

Andre omkostninger til social sikring

251.939

60.781

Andre personaleomkostninger

429.008

163.212

20.545.450

6.531.781

37

15

2017

2016

kr.

kr.

19.203

0

115

0

19.318

0

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter fra associerede virksomheder

2017

2016

kr.

kr.

363.617

303.644

3. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

42.800
406.417

(9.800)
293.844
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Noter
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
4. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

47.060

Tilgange

181.560

Kostpris ultimo

228.620

Af- og nedskrivninger primo

(10.408)

Årets afskrivninger

(33.162)

Af- og nedskrivninger ultimo

(43.570)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

185.050

5. Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået leasingaftaler med en årlig leasingydelse på 383 t.kr. Aftalen har en restforpligtelse
på 1.359 t.kr. over gennemsnitlig 3,3 år.
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med MLI Huse Holding ApS som administrationsselskab.
Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de
sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte
nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for alt mellemværende med Sparekassen Vendsyssel er der tinglyst pant i selskabets fordringer.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for alt søsterselskabet MLI Huse Invest ApS’ gæld til Sparekassen Vendsyssel.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, arbejde udført for
egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af håndværksmæssigeopgaver indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 sambeskattet med alle danske koncernforbundne selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt
post i ledelsens forslag til resultatdisponering.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.

