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Selskabsoplysninger

Selskabet

4Tech Holding ApS
Bülowsgade 36, I
8000 Aarhus C
CVR-numrner 28 11 96 58

Direktion

Henning Forbech Christensen

Revision

RevisorHuset registrerede revisorer als
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
Kontaktperson: Karen M. Langholm

Bank

Sparekassen Himmerland AIS
Frederiks Allé 95
8000 Aarhus C

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed
med tidligere år været besiddelse af anparter i
4Tech ApS samt almindelig formuepleje.
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Ledelsespåtegning

cvSOrP

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten for I. januar 2012 31. december 2012
for 4Tech Holding ApS.
-

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis som værende hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 11. april 2013

Direktion:

Henning Forbech Christensen

4788 4Tech Holding ApS

3

RevisorH uset
registrerede revisorer

1/5

Revisionspåtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejeren i 4Tech Holding ApS
Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 4Tech Kolding ApS for regnskabsåret I. januar 2012 3 1.
december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet afi ægges 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 på grundlag af vores 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, at årsregnskahet er uden væsentlig
fej linformation.

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 fejlinforrnation 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 den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt,
er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige samt en
vurdering af 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.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2012 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
-

RevisorHuset registrerede revisorer aJs
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
Risskov, den 11. april 2013

Gert Andersen
registreret revisor
medlem afFSR danske revisorer
-
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for4TechHoldingApS for 1.januar20l2 -31. december2012, eraflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg
af enkelte regler fra klasse C. Årsregnskabet at’lægges i danske kroner.
Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer affinansielle 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 forskel
len mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
åssregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt
for at afgøre, om der er indikation afværdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindviridingsværdi.
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RESULTATOPGØRELSEN
Andre eksterne omkostninger:
Andre eksteme omkostninger indeholder omkostninger til administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter sanit tillæg og godtgørelse under
aconto
skatteordningen.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indreg
nes 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.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske
selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således
at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis
metode.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag
til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling afforpligtelsen.
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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende
år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til arnortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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Resultatopgørelse
for perioden I. januar2012 -31. december2012

Note

2012

2011

-7.790

-8.182

Indtægter afkapitalandele i tilknyttede og associerede
virksomheder
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Ordinært resultat for skat

70.264
10.784
5.576
-234
78.600

143.556
0
16.060
-94
151.340

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
78.600

-1.950
149.390

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte indregnet under egenkapitalen
Overført resultat
Disponeret i alt

48.300
30.300
78.600

48.300
101.090
149.390

Bruttoresultat
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Balance
pr. 31. december
Aktiver

2012

2011

Finansielle anlægsaktiver:
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

126.058
126.058

125.794
125.794

Anlægsaktiver

126.058

125.794

Tilgodehavender:
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavender

303.452
70.000
20.000
393.452

195.236
145.000
0
340.236

Likvide beholdninger

282.110

276.534

Omsætningsaktiver

675.562

616.770

Aktiver

801.620

742.564

Note
Anlægsaktiver:
2

Omsætningsaktiver:
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Balance
pr. 3 1. december
Passiver

Note

2012

2011

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret

125.000
635.326
-48.606
48.300

125.000
635.326
-78.906
48.300

Egenkapital

760.020

729.720

Kortfristet gæld:
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Kortfristet gæld

0
41.600
41.600

2.044
10.800
12.844

Gældsforpligtelser

41.600

12.844

801.620

742.564

Egenkapital:

Passiver

3
4
5

Eventualforpligtelser
Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

4788 4Tech 1-lolding ApS
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Noter til regnskabet

2012

2011

0
0
0

1.950
0
1.950

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:
Anskaffelsessum pr. 1.januar 2012
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum pr. 31. december 2012

760.326
0
0
760.326

760.326
0
0
760.326

Værdiregulering pr. 1. januar 2012
Resultatandel af kapitalandele
Afsat udbytte
Værdiregulering pr. 31. december 2012

-634.532
70.264
-70.000
-634.268

-633.088
143.556
-145.000
-634.532

126.058

125.794

Skat af årets resultat:
Skat af den skattepligtige indkomst
Udskudt skat, ultirno
Skat af årets resultat

2

Finansielle anlægsaktiver

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012
3

Eventualforpligtelser:
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens
sambeskattede indkomst.

4

Pantsætning og sikkerhedsstillelser:
Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

5

Nærtstående parter:
Tilknyttet virksomhed:
4TechApS

Ejerandel
100%

Hjemsted
ÅrhusC

4788 4Tech Holding ApS

Resultat
70.264

Egenkapital
126.058
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