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LEDELSESPÅTEGNING 

 
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. septem-

ber 2019 for Menta ApS. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at 

undlade at lade årsregnskabet revidere. 

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018/19. 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Nykøbing Mors, den 10. oktober 2019 

 

Direktion 

 

Simon Leicht Simonsen 
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SELSKABSOPLYSNINGER 

 

Selskabet: Menta ApS 

 Jernbanegade 2. 1 

 7900 Nykøbing Mors 

 

 CVR-nr.:  17 93 59 76 

 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 

 Hjemsted: Morsø Kommune 

 

Direktion: Simon Leicht Simonsen 

 

Pengeinstitut: Jyske Bank 

 Algade 2 

 7900 Nykøbing Mors  
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LEDELSESBERETNING 

 

Hovedaktiviteter 

Selskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder, og dermed fungere som hol-

dingselskab. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på DKK 2.921.116, og selskabets balance pr. 30. 

september 2019 udviser en egenkapital på DKK 969.277. 

 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrappor-

ten. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for Menta ApS  for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Årsregnskab for 2018/19 er aflagt i DKK. 

 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resul-

tatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivnin-

ger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssig skøn af beløb, der 

tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

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.  

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.  

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af kapi-

talandele i tilknyttede virksomheder”. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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 bevæ-

gelser direkte på egenkapitalen.  

 

Selskabet er sambeskattet med sine datterselskaber. Menta ApS er administrationsselskab. Den aktuelle dan-

ske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 

 

BALANCEN  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. 

 

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i tilknyttede virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af 

virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare 

nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab  

og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ for-

skelsværdi (negativ goodwill). 

 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponerin-

gen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres 

med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virk-

somheder. 

 

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet 

en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse 

hertil. 

 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til 

imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. 

 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER 

 Note 2018/19 2017/18 

  

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ............................   -2.825.793 1.590.750 

Finansielle omkostninger ........................................................................   -95.323 -35 

Resultat før skat....................................................................................   -2.921.116 1.590.715 

 

Skat af årets resultat ...............................................................................   0 0 

 

ÅRETS RESULTAT ...............................................................................   -2.921.116 1.590.715 

 

 

Forslag til resultatdisponering 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .................   -2.825.793 1.590.750 

Overført resultat ......................................................................................   -95.323 -35 

Disponeret i alt ......................................................................................   -2.921.116 1.590.715 
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

 

AKTIVER Note 2019 2018 

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ................................................  1 5.709.355 8.535.148 

Finansielle anlægsaktiver ....................................................................   5.709.355 8.535.148 

 

ANLÆGSAKTIVER ................................................................................   5.709.355 8.535.148 

 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................   115.647 114.217 

Tilgodehavender ...................................................................................   115.647 114.217 

 

Likvide beholdninger ...........................................................................   0 29 

 

OMSÆTNINGSAKTIVER ......................................................................   115.647 114.246 

 

AKTIVER ................................................................................................   5.825.002 8.649.394 
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

 

PASSIVER Note 2019 2018 

 

Selskabskapital .......................................................................................   200.000 200.000 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .................   1.342.644 4.168.437 

Overført resultat ......................................................................................   -573.367 -478.044 

EGENKAPITAL ......................................................................................  2 969.277 3.890.393 

 

Anden gæld ............................................................................................   4.835.725 4.739.001 

Langfristede gældsforpligtelser ..........................................................  3 4.835.725 4.739.001 

 

Anden gæld ............................................................................................   20.000 20.000 

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................   20.000 20.000 

 

GÆLDSFORPLIGTELSER ....................................................................   4.855.725 4.759.001 

 

PASSIVER ..............................................................................................   5.825.002 8.649.394 

 

Eventualforpligtelser ...............................................................................  4 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ....................................................  5 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

 

1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kostpris 1. oktober .................................................................................................................  4.366.711 

Kostpris 30. september .......................................................................................................  4.366.711 
 

Værdireguleringer 1. oktober .................................................................................................  4.168.437 

Årets værdiregulering ............................................................................................................  -2.825.793 

Værdireguleringer 30. september ......................................................................................  1.342.644 
 

Regnskabsmæssig værdi 30. september ..........................................................................  5.709.355 

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således: 
    
Navn Hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat 
Christian af 17/12 1972 ApS Morsø 100% 5.709.355 -2.825.793 

 

2. Egenkapital 
 
   Reserve for 
   nettoopskriv- 
   ning efter den 
  Selskabs- indre værdis Overført  
  kapital metode resultat I alt 

Egenkapital 1. oktober .............................................  200.000 4.168.437 -478.044 3.890.393 

Årets resultat ............................................................  0 -2.825.793 -95.323 -2.921.116 

Egenkapital 30. september ...................................  200.000 1.342.644 -573.367 969.277 

 

3. Langfristede gældsforpligtelser 
   Gæld i alt Afdrag Langfri- Restgæld 
   30/9 2019 næste år stet andel efter 5 år 

Anden gæld .............................................................  4.835.725 0 4.835.725 4.835.725 

I alt ...........................................................................  4.835.725 0 4.835.725 4.835.725 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

 

4. Eventualforpligtelser 

Hæftelse i sambeskatningen. 

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabs-

skattelovens 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 virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter udgør DKK 

1.870 pr. 30. september 2019. 

 

Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør 

et større beløb. 

 

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.. 


