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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2013
for 4Tech Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar ~
31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Aarhus C, den

/

2014

Direktion

Henning Forbech Christensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM
UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejeren i 4Tech Holding ApS
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for 4Tech Holding ApS for perioden 1. januar - 31.
december 2013. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter,
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og 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 fejlmformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Risskov, den

/

2014

RevisorHuset
registrerede revisorer a/s
Gert Andersen
registreret revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

4Tech Holding ApS
Bulowsgade 36,18000 Aarhus C
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

28 11 96 58
Aarhus
1. januar - 31. december

Direktion

Henning Forbech Christensen

Revisor

RevisorHuset
registrerede revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke
overskrider beløbsgrænserne.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
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 resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktivitet.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede
virksomheders resultater efter skat.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Skat
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter
og kildeskatter i sambeskatningskredsen.
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.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomhed
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Selskabsskat 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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 netto skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomhed
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

2013

2012

Indtægter af kapitalandele
Andre eksterne omkostninger

-22.886
-9.250

70.264
-7.790

DRIFTSRESULTAT

-32.136

62.474

14.198
3.638
-634

16.360
0

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

-234
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT

-14.934
78.600

Skat af årets resultat

-5.718

ÅRETS RESULTAT

-20.652

78.600

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

49.200
-69.852

48.300
30.300

DISPONERET I ALT

-20.652

78.600
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
AKTIVER

1

2013

2012

103.172
329.641

126.058
373.452

432.813

499.510

432.813

499.510

Andre tilgodehavender

15.091

20.000

Tilgodehavender

15.091

20.000

Likvide beholdninger

285.298

282.110

OMSÆTNINGSAKTIVER

300.389

302.110

AKTIVER

733.202

801.620

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver
ANLÆGSAKTIVER
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
PASSIVER

Virksomhedskapital
Overført resultat

2013

2012

125.000
516.868
49.200

125.000
586.720
48.300

691.068

760.020

6.875
35.259

6.875
34.725

42.134

41.600

42.134

41.600

733.202

801.620

Forslag til udbytte for regnskabsåret
2

EGENKAPITAL
Anden gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse
Kortfristede gældsforpligtelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

3
4

Eventu alp oster mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

1

2013

2012

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris, primo

760.326

760.326

Kostpris 31. december 2013

760.326

760.326

Op- og nedskrivninger primo
Årets resultatandele
Udloddet udbytte

-634.268
-22.886
0

-634.532
70.264
-70.000

Op- og nedskrivninger 31. december 2013

-657.154

-634.268

103.172

126.058

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

2

Primo

Udbetalt udbytte

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

125.000
586.720

0
0

0
-69.852

125.000
516.868

48.300

-48.300

49.200

49.200

760.020

-48.300

-20.652

691.068

Egenkapital

Virksomhedskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for
regnskabsåret

3

Eventualposter mv.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede
indkomst.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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