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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30.
juni 2015 for MIH VVS 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. juni 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2014 - 30. juni 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 19. november 2015

Direktion

Michael Ian Thelander Henriksen Rasmus Bork-Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i MIH VVS ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for MIH VVS ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 vor
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 19. november 2015
TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Torben Madsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

MIH VVS ApS
Prags Boulevard 63 B
2300 København S
Hjemmeside: www.mihvvs.dk
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Stiftet:
Regnskabsår:
Hjemsted:

28 89 10 91
1. juli - 30. juni
11. juli 2005
11. regnskabsår
København

Direktion

Michael Ian Thelander Henriksen
Rasmus Bork-Nielsen

Revision

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V
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Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive bygningsarbejde primært indenfor VVS-branchen samt dermed
beslægtet virksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et overskud på kr. 7.266.881, og selskabets balance
pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på kr. 10.681.860.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MIH VVS ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Som følge af omlæggelse af regnskabsår sidste år omfatter sammenligningstallene fra forrige
regnskabsår kun en regnskabsperiode på 6 mdr. Regnskabstallene fra sidste år er ikke tilpasset en
fuld regnskabsperiode bestående af 12 mdr., hvorved regnskabstallene fra sidste år ikke kan
sammenlignes med indeværende års regnskabstal.
Årsrapporten for 2014/15 er aflagt i danske kroner.
Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §112, undladt at udarbejde koncernregnskab.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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.
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.
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Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke
er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang,
normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer,
der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre driftsindtægter- og omkostninger
Andre driftsindtægter- og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostningertil social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagnegodtgørelser fra offentlige myndigheder..
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

8

MIH VVS ApS

Årsrapport 2015

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder
I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte
dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.
I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede
virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår
i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge
af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte i egenkapitalen.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
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Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5
5

år
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag
eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende
værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med
andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder og associerede virksomheder.
Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi
indregnes til kr. 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække
virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte
forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages
nedskrivning på individuelt niveau.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som
andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte
igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de
medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte
arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende
arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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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
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle
leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse
1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note

2014/2015

2014 (6 mdr)

23.585.269

9.227.929

-13.940.497

-4.714.785

9.644.772

4.513.144

-344.662

-94.155

9.300.110

4.418.989

119.890
131.494
-27.411

-291.900
22.436
-32.675

9.524.083

4.116.850

-2.257.202

-1.093.312

Årets resultat

7.266.881

3.023.538

Foreslået udbytte
Overført resultat

7.000.000
266.881

1.500.000
1.523.538

7.266.881

3.023.538

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2
3
4

Resultat før skat
Skat af årets resultat

5
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Balance pr. 30. juni 2015

Note

2015

2014

510.833
31.821

190.097
95.461

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

6

542.654

285.558

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Depositum
Deponering

7

26.602
76.284
4.146

0
75.523
20.730

Finansielle anlægsaktiver

107.032

96.253

Anlægsaktiver i alt

649.686

381.811

Færdigvarer og handelsvarer

156.000

116.000

Varebeholdninger

156.000

116.000

6.480.322
819.240
3.745.908
26.231
10.718
137.147

7.400.937
1.368.808
208.957
28.171
0
52.976

11.219.566

9.059.849

6.525.935

1.972.061

Omsætningsaktiver i alt

17.901.501

11.147.910

Aktiver i alt

18.551.187

11.529.721

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance pr. 30. juni 2015

Note

2015

2014

125.000
3.556.860
7.000.000

125.000
3.289.979
1.500.000

10.681.860

4.914.979

Hensættelse til udskudt skat

0

8.267

Hensatte forpligtelser i alt

0

8.267

2.276.187

1.085.889

2.276.187

1.085.889

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder

2.952.077
0
44.648
0
1.085.889
1.510.526
0

1.635.024
545.916
43.140
121.914
745.989
1.788.603
640.000

Kortfristede gældsforpligtelser

5.593.140

5.520.586

Gældsforpligtelser i alt

7.869.327

6.606.475

18.551.187

11.529.721

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

8

Selskabsskat
Langfristede gældsforpligtelser

9

Passiver i alt
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10
11
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Noter til årsrapporten

1

2014/2015

2014 (6 mdr)

15.994.453
1.228.275
530.524
330.293

6.104.481
337.869
116.534
96.414

18.083.545

6.655.298

-4.143.048

-1.940.513

13.940.497

4.714.785

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Overført til administration

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

2

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andel af overskud i tilknyttede virksomheder
Andel af underskud i tilknyttede virksomheder

3

0
-291.900

119.890

-291.900

114.685
16.809

9.550
12.886

131.494

22.436

27.411

32.675

27.411

32.675

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

4

119.890
0

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
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Noter til årsrapporten

5

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

6

2014/2015

2014 (6 mdr)

2.276.187
-18.985

1.085.889
7.423

2.257.202

1.093.312

Skat af årets resultat

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af leog inventar
jede lokaler
Kostpris primo
Tilgang i årets løb

512.930
601.758

318.201
0

1.114.688

318.201

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

322.833
281.022

222.740
63.640

Af- og nedskrivninger ultimo

603.855

286.380

Regnskabsmæssig værdi ultimo

510.833

31.821

75.000

0

Kostpris ultimo

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver

17

MIH VVS ApS

Årsrapport 2015

Noter til årsrapporten

7

2015

2014

Kostpris primo

144.000

144.000

Kostpris ultimo

144.000

144.000

Værdireguleringer primo
Årets resultat
Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over
tilgodehavender

-144.000
119.890

-144.000
-291.900

-93.288

291.900

Værdireguleringer ultimo

-117.398

-144.000

26.602

0

Egenkapital

Årets resultat

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn

Hjemsted

MIH EL ApS
VVS Enterprisen ApS

København
København

Stemme- og
ejerandel
100%
100%
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27.303
92.587

-584.533
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8

Egenkapital

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital primo
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

125.000
0
0

3.289.979
0
266.881

1.500.000
-1.500.000
7.000.000

4.914.979
-1.500.000
7.266.881

Egenkapital ultimo

125.000

3.556.860

7.000.000

10.681.860

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

9

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
primo

Selskabsskat

Gæld
ultimo

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

1.085.889

2.276.187

0

0

1.085.889

2.276.187

0

0

10 Eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser overfor moder og tilknyttede selskaber
Selskabet indgår i sambeskatning med danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter
ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og
royalties inden for sambeskatningskredsen.

Kautions- og garantiforpligtelser
Selskabet har stillet arbejdsgarantier overfor tredjemand på t.kr. 1.479.
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11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for arbejdsgarantier på t.kr. 1.479 er pantsat deponeringskonti med bogført værdi på
t.kr. 1.371. Endvidere har selskabet givet pant i aktiver (virksomhedspant) på t.kr. 1.000 vedrørende
selskabets tilgodehavender, driftsmidler, varebeholdninger mm.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser overfor tilknyttede selskaber
Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæringer hos datter- og associerede virksomheder for
tilgodehavender på t.kr. 1.253 for at sikre de pågældende selskabers fortsatte drift.
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