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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2015/2016 for Minimax ApS.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 

, den  Skovlunde 22/11/2016

 Direktion

 Bosko Jovanovic
 Direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
 Til den daglige ledelse i Minimax ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Minimax ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af
selskabets bogføring og øvrige oplysninger,som De har tilvejebragt. 

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-
danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af
årsregnskabet, er Deres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. 

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
 overensstemmelse med årsregnskabsloven.

,  Bagsværd 15/11/2016

Tommy Kjær Nielsen
Registreret Revisor
TK REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 30201795
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Anvendt regnskabspraksis

 

Årsrapporten for Minimax ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
 

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Efterfølgende
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor under den enkelte regnskabspost. Aktiver
indregnes på balancedagen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes på balancedagen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og
måling tages hensyn til de gevinster og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og
bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Handelsdato anvendes ved
indregning af finansielle aktiver og forpligtelser. I forbindelse med den praktiske anvendelse af
den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen bl.a foretaget skøn på regnskabsposterne
anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og hensatte forpligtelser.
 

Resultatopgørelse

 
Nettoomsætning
Nettoomsætning er salg af varer og tjenesteydelser. Salget indregnes i resultatopgørelsen i det
år, risiko overgår til kunden, eller hvor tjenesteydelsen er udført og beløbene kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration lokaler og tab på debitorer mv.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursreguleringer af værdipapirer og
valuta, modtaget udbytte på aktier indregnet under værdipairer.
 
Skat

Tillæg, fradrag og godtgørelser under acontoskatteordningen indgår under finansielle poster. I
resultatopgørelsen indregnes den aktuelle skat af årets resultat samt ændring i hensættelse til
udskudt skat. Skat af egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Der foretages
fuld hensættelse til udskudt skat på grundlag af alle midlertidige forskelle ved brug af den
balanceorienterede gældsmetode. Forskellene opstår mellem den skattemæssige værdi af aktiver
og forpligtelser og disses regnskabsmæssige værdi.
 
Udskudt skat opgøres med de skattesatser, der er vedtaget eller forventes vedtaget på
balancedagen. Udskudte skatteaktiver indregnes i den udstrækning, det er sandsynligt, at der vil
opstå en fremtidig positiv skattepligtig indkomst, som de midlertidige forskelle og
skattemæssige underskud kan modregnes i. Udskudt skatteaktiv måles til forventet
nettorealisationsværdi.
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Balancen

 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måless til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
levetider:
 
           Driftsmateriel og inventar 5 år
 
Aktiver med en kostpris på under 12.800 pr. enhed indregnes som aktiver i balancen i
anskaffelsesåret.
 
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
 
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på
værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv. Der foretages nedskrivning
til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
 
Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder måles efter faktureringsprincippet baseret på en vurdering af arbejdernes
færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt
arbejdes niveau. Modtagne betalinger for acontofaktureringer er fratrukket i posten.

 
Tilgodehavender
Tilgodehavender omfatter hovedsageligt varetilgodehavender. Tilgodehavender måles til
oprindeligt fakturabeløb med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tabrisici opgjort på
grundlag af individuel vurdering.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender samt kontantbeholdninger og måles til
dagsværdi.
 
 
Egenkapital
Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne
fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.
Egenkapitalen er indregnet til nominel værdi. Udbytte for regnskabsåret indregnes i balancen
som forpligtelse på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen. Udbytte der
foreslås udbetalt for regnskabsåret indgår i egenkapitalen.
 
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes når selskabet har en juridisk eller faktisk forpligtelse som følge
af tidligere begivenheder og det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre træk på selskabets
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økonomiske ressourcer.
 
Gæld
Gæld indregnes ved optagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger
og efterfølgende til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... 1.552.093 642.030

Personaleomkostninger  .................................................................. 1 -1.503.614 -622.601
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
 ........................................................................................................ 

-20.125 -21.031

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... 28.354 -1.602

Andre finansielle indtægter  ........................................................... 45 20
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -4.539 -5.966

Ordinært resultat før skat  .......................................................... 23.860 -7.548

Skat af årets resultat  ...................................................................... -6.868 -312

Årets resultat  ................................................................................ 16.992 -7.860

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. 16.992 -7.860

I alt  ................................................................................................ 16.992 -7.860
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Balance 30. juni 2016
Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  ......................................... 399.961 218.886

Materielle anlægsaktiver i alt  ...................................................... 399.961 218.886

Deposita  .......................................................................................... 6.643 6.643

Finansielle anlægsaktiver i alt  ..................................................... 6.643 6.643

Anlægsaktiver i alt  ....................................................................... 406.604 225.529

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  .................................. 198.136 123.074
Igangværende arbejder for fremmed regning  ................................. 206.860 0
Udskudte skatteaktiver  ................................................................... 86.559 93.427
Periodeafgrænsningsposter  ............................................................. 10.849 0

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 502.404 216.501

Likvide beholdninger  ..................................................................... 23.870 63.056

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................... 526.274 279.557

Aktiver i alt  ................................................................................... 932.878 505.086
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Balance 30. juni 2016
Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 150.000 150.000
Overført resultat  ............................................................................. 2.076 -14.915

Egenkapital i alt  ........................................................................... 152.076 135.085

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................................... 132.082 67.131
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

563.253 196.597

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ............................................ 85.467 106.273

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 780.802 370.001

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 780.802 370.001

Passiver i alt  ................................................................................. 932.878 505.086
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2013/14 2014/15

  kr. kr.

Løn og gager 1.413.260 591.980
Pensionsbidrag 23.776 0
Andre omkostninger til social sikring 66.578 30.621
  1.503.614 622.601

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.


