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Selskabsoplysninger

Selskabet

Jacob Thrane Holding ApS
Gl. Guldagervej 7, Hjerting
6710 Esbjerg V

CVR-nr.:
Regnskabsår:

29 80 46 05
1. januar - 31. december

Direktion

Jacob Thrane

Revisor

Partner Revision Vest as
Torvet 2
6870 Ølgod
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2012
for Jacob Thrane 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg V, den 7. maj 2013
Direktion

Jacob Thrane
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren af Jacob Thrane Holding ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Jacob Thrane Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 2012,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Selskabets ledelse 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
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, 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 selskabets 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 selskabets
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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Ølgod, den 7. maj 2013
PARTNER REVISION VEST as / REGISTREREDE REVISORER

Torben Poulsen
registreret revisor
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Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet
Selskabets vigtigste aktiviteter er at besidde anparter og / eller aktier i andre selskaber tillige med
finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør kr. 331.043, hvilket er tilfredsstillende.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.239.183 og en egenkapital på kr. 1.265.774.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i
regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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 resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, 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
Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder
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, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet
deklareres.
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.
Sambeskatning
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske datterselskaber.
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
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Anvendt regnskabspraksis

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 dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den
forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige 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.
Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til
kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den
negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. 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.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under
egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den
regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel
på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af
den senest noterede salgskurs.
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.
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
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Anvendt regnskabspraksis

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse

1

2012

2011
i t.kr.

Indtægter af kapitalandele ..................................................................
Andre eksterne omkostninger .............................................................

434.698
-6.576

522
-7

DRIFTSRESULTAT ........................................................................

428.122

515

Indtægter af andre kapitalandele mv. .................................................
Finansielle omkostninger ...................................................................

29
-97.108

0
-98

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .........................................

331.043

417

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

0

0

ÅRETS RESULTAT ........................................................................

331.043

417

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Foreslået udbytte ................................................................................
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret...........................................
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.......................
Overført resultat .................................................................................

96.600
0
134.698
99.745

97
150
222
-52

DISPONERET I ALT ......................................................................

331.043

417
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Balance pr. 31. december 2012
Aktiver

2

2012

2011
i t.kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder .........................................

2.926.402

2.792

Finansielle anlægsaktiver ................................................................

2.926.402

2.792

ANLÆGSAKTIVER .......................................................................

2.926.402

2.792

Tilgodehavender hos associerede virksomheder ................................

300.000

300

Tilgodehavender ...............................................................................

300.000

300

Likvide beholdninger .......................................................................

12.781

11

OMSÆTNINGSAKTIVER .............................................................

312.781

311

AKTIVER .........................................................................................

3.239.183

3.103
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Balance pr. 31. december 2012
Passiver

3

4
5

2012

2011
i t.kr.

Virksomhedskapital............................................................................
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .............
Overført resultat .................................................................................
Foreslået udbytte ................................................................................

125.000
426.403
617.771
96.600

125
292
518
97

EGENKAPITAL ..............................................................................

1.265.774

1.032

Gældsbrev...........................................................................................

1.965.158

1.965

Langfristede gældsforpligtelser.......................................................

1.965.158

1.965

Leverandører af varer og tjenesteydelser ...........................................
Periodeafgrænsningsposter.................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .................................................

5.003
0
3.248

5
98
3

Kortfristede gældsforpligtelser .......................................................

8.251

106

GÆLDSFORPLIGTELSER ...........................................................

1.973.409

2.071

PASSIVER ........................................................................................

3.239.183

3.103

Eventualposter
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1

2

2012

2011
i t.kr.

588.018
-153.320

556
-34

434.698

522

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris, primo ...................................................................................

2.500.000

2.500

Kostpris 31. december 2012

2.500.000

2.500

Op- og nedskrivninger primo .............................................................
Årets resultatandele ............................................................................
Af-/nedskrivninger, primo ..................................................................
Udloddet udbytte ................................................................................
Tilbageførte op- og nedskrivninger på afhændede kapitalandele.......

1.058.304
588.018
-766.600
-300.000
-153.320

803
556
-733
-300
-34

426.402

292

2.926.402

2.792

Indtægter af kapitalandele
Resultatandele fra associerede virksomheder efter skat .....................
Nedskrivning merpris .........................................................................

Op- og nedskrivninger 31. december 2012
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 .................................
Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:
Navn
A/S Oilpower Hydraulics

3

Ejerandel
25%

Egenkapital
500.000

Resultat
2.352.072

Primo

Udbetalt
udbytte

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

125.000

0

0

125.000

291.705
518.026
96.600

0
0
-96.600

134.698
99.745
96.600

426.403
617.771
96.600

1.031.331

-96.600

331.043

1.265.774

Egenkapital
Virksomhedskapital...............
Reserve for
nettoopskrivning efter den
indre værdis metode ..............
Overført resultat ....................
Foreslået udbytte ...................
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Noter

4

Eventualposter
Ingen

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet kautionerer ulimiteret for alt mellemværende mellem pengeinstitut og A/S Oilpower
Hydraulics.
Kautionen udgør pr. 31/12 2012 kr. 2.000.000.
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