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ledelsespåtegn¡ng

Bestyrelsen og direktionen har

i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2015 - 30. april 2016 for

MinAltan.dkA/S.
Ârsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet g¡ver et retv¡sende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr.30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteterfor regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.
Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Frederiksberg, 8. juni 2016

Henrik Grundtvig
Formand

Hald

)
\

Dansk
Revision
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Den uafhæng¡ge revisors påtegn¡ng på årsregnskabet

Til kapitalejerne i MinAltan.dk A/S
Vi har revideret årsregnskabet for MinAltan.dk A/S for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, 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 afvores revision. Vi har udført revisio-

nen 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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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 om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige sk6n 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 2016 samt af resultatet af selskabets akt¡viteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 201-6
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rand

uni 2016

Randers
b,

CVR-nr.3t77 8530

utoriseret revisor

riseret revisor
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Anvendt regnskabspraks¡s

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser t¡l kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles

til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv

rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter 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 om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som f6lge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgØrelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er ¡ årets løb omregnet

til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgØrelsen under finansielle poster

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
Resultatopg6relsen
Nettoomsætn¡ng
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes

i resultatopggrelsen, såfremt levering

og

risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
5
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Anvendt regnskabspra ks¡s

salget.
lgangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoom-

sætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balance-

dagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lpn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat

Arets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i 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 omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder.
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 skat-

temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld
fordeling).

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.

6
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Anvendt regnskabspraksis
Der indgår forventede brugstider som følger:

Udviklingsprojekter

5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat-

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar

til at blive taget i brug.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger
lndretning af lejede

30 år (scrapværdi kr. 1-.300.000)

lokaler

Andre anlæg, driftsmateriel og

10 år

inventar

3-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre drifts¡ndtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres

som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles

7
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Anvendt regnskabspra ksis
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, uku-

rans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdt omkostninger i forhold til forven-

tede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil
overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere net-

torealisationsværdi.
Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Andre hensatte forpl¡glelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tab på igangværende arbejder m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

{å$[,..
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Anvendt regnska bspraks¡s
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde

for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes som
omkostning under produktionsomkostninger.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amort¡seret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig

indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

(Ê:;[,".
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Note

ResultatopgØrelse

20Ls/t6

20L4/Ls

DKK

1.000 DKK

26.824.O89

18.550

-2L.956.737

-15.738

Perioden 1. maj - 30. april

Bruttofortjeneste
L

Personaleomkostninger

-490.462

-4t2

-20.287

0

4.356.603

2.40t

2.73I

0

-24t.944

-2t6

4,tt7.390

2.185

-912.524

-442

3.204.866

t.743

Overført resultat

3.204.866

7.743

Resultatdisponering i alt

3.204.866

t.743

Afskrivninger, anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
2

Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Arets resultat

Forslag

{å$[,."

til resultatdisponering:
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Note

201s/t6

2Ot4/ts

DKK

1.000 DKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter

t24.988

lmmaterielle anlægsaktiver

124.988

t82
t82

t.87L.O97

1.775

37.268

47

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.688.424

7.756

Materielle anlægsaktiver

4.s96.788

3.578

Deposita

120.92s

118

Finansielle anlægsaktiver

120.925

118

Anlægsaktiver i alt

4.842.70t

3.877

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

1.179.87t

963

Varebeholdninger

t.t79.871

963

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

11.318.569

5.678

lgangværende arbejder for fremmed regning

t2.269,844

8.374

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

27

Andre tilgodehavender

0

52

268.765

173

Balance
Aktiver pr. 30. april

Grunde og bygninger
lndretning af lejede lokaler

3

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

23.857.177

tikvide beholdninger

f4.304

445

0

Omsætningsaktiver i alt

25.037.493

15.267

Aktiver i alt

29.880.194

t9.t44
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Nore

20ts/t6

20!4/Ls

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

2.000.000

2.000

Overført resultat

8.299.3s6

5.094

Egenkapital i alt

10.299.356

7.O94

993.451

81

993.451

81

til realkreditinstitutter

438.066

465

ngfristede gældsforpligtelser

438.066

465

26.100

25

Kreditinstitutter

4.066.s56

1.739

Leverandører af varer og tjenesteydelser

6.608.826

6.800

Gæld til tilknyttede virksomheder

2.584.887

0

Anden gæld

4.862.952

2.939

Kortfristede gældsforpligtelser

t8.t49.32L

11.503

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

19.580.837

t2.o49

Passiver i alt

29.880.194

t9.t44

Balance
Passiver pr. 30. april

4

Hensættelser

til udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Gæld
5

La

Gæld til realkreditinstitutter

6

Hovedaktivitet

7

Eventualforpligtelser

8

Kontraktlige forpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

72
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20Ls/L6

2074/Ls

DKK

1.000 DKK

L7.0t2.255

Noter

1

Personaleomkostninger
og gager
Pensioner

135.098

11.981
1.L87
99

3.154.354

2.47L

2t.956.737

t5,738

Renter tilknyttede virksom heder
Andre finansielle omkostninger

111.806
130.138

199

Finansielle omkostninger i alt

24t.944

2t6

L@n

1.6ss.030

Andre omkostninger til social sikring
Øvrige persona leo m kostni nger
Personaleomkostninger i alt

2

3

4

Finansielle omkostninger

t6

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktu reringer

50.s99.ss8

4L.600

-38329.7L4

-33.226

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

t2.269.844

8.374

Overført
resultat

lalt

r..000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Ärets resultat

2.000
0

5.094
3.205

7,O94
3.205

Egenkapital ultimo

2.000

8.299

Egenkapital

Virksomhedskapi-

tal
Saldo primo

tO.299

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á kr. 1 og multipla heraf. Virksomhedskapitalen
er opdelt på kr. 1.240.500 i A-aktier og kr. 759.500 i B-aktier.
Udvikling i selskabskapital:

20tL/ L2: Kapital kr. l-.000.000
2012/ L3: Kapital kr.
2013 / !4: Kapital kr.
20L4/t5: Kapital kr.
20L5 / L6: Kapital kr.

5

La n

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

gf ristede gæld sfo rp I igte

lser

Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år

(ÊH,!,""

r.3

333.000

364

€;T'>GG¡
INDTPTNDÊNTMÊMBER

MinAltan.dk A/S

20ts/L6

2Ot4/t5

DKK

1.000 DKK

Noter

6

Hovedaktivitet
Selskabets formål er salg og montering af altaner og balkoner, konsulentvirksomhed samt anden

beslægtet virksomhed.

7

Eventualforpligtelser
Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtigelser mv. udover

i lovpligtigt omfang, herunder

standardvilkår i aftaler indgået i overensstemmelse med vilkårene i AB 92 og ABT 93.
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet for danske selskabsskatter og kildeskatter på

udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter
inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

8

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har leasingforpligtigelser på kr. 600.309 med en resterende løbetid på op til 48 måne-

der.
Selskabet har en lejeforpligtigelse på leje af platforme. Den månedlige leje udgør TDKK 71 og

lejeaftalen løber frem til 31. januar 2026. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel.

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld

til realkreditinst¡tutter, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regn-

skabsmæssige værdi pr. 31. december 20L5 udgør TDKK 985.

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er tinglyst virksomhedspant på
TDKK 3.000 med pant i varelager og tilgodehávender fra salg.
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