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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/13 for Kramshøj Holding ApS. Årsrapporten er aflagt
i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsrapporten giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 03/12/2013
Direktion

Henrik Lund Kramshøj

CVR-nr. 32941184

Side 5 af 15

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Kramshøj Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret arsregnskabet for Kramshøj Holding ApS for regnskabsaret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter
arsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et arsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa 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
opna høj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beløb og oplysninger i
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet 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 ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede
præsentation af arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. juli 2012 30. juni 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet.
Trekantområdet, 03/12/2013

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at drive handels- og industrivirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden
virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets årsrapport, der omfatter resultatopgørelse for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013 og balance pr.
30. juni 2013 med tilhørende noter, udviser et underskud på kr. 12.302 og balancen en egenkapital på kr.
19.893.
Selskabet har tabt over 50% af sin egenkapital. Ledelsen forventer en positiv udvikling i datterselskaberne i
næste regnskabsår, og det er ledelsens vurdering, at selskabet kan reetablere egenkapitalen via selskabets
fremtidige overskud.
Ledelsen betragter årets resultat som mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne
påvirke virksomhedens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Kramshøj Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i klasse B. Alle beløb er i danske kroner.
Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste regnskabsår.
Ved aflæggelse af årsrapporten er anvendt følgende regnskabspraksis.
Generelle forhold
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede pr. 30. juni 2012 (balancedagen).

Resultatopgørelse
Bruttotab
Af særlige konkurrencemæssige hensyn vises bruttotab i stedet for nettoomsætning, andre driftsindtægter,
omkostninger til råvarer og hjælpemidler samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle poster
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 godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
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. Skat af ekstraordinære indtægter og omkostninger indregnes
i resultatopgørelsen under posten "skat af ekstraordinære poster".
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Balance
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i datterselskab måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens
regnskabsmæssige indre værdi efter equity-princippet. Datterselskabets driftsresultat indregnes i
moderselskabets resultatopgørelse, og datterselskabet indregnes i balancen til den regnskabsmæssige indre
værdi.
Kapitalandel i associeret selskab måles til indre værdi. Det associerede selskabs driftsresultat indregnes i
resultatopgørelsen, og det associerede selskab maÌ¿les i balancen til den regnskabsmæssige indre værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender maÌles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegaÌelse af forventede tab.
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 indkomst samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat maÌles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort paÌ grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtigelsen. Udskudte skatteaktiver maÌles til den værdi,
hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved
modregning i udskudt skatteforpligtigelse inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat maÌles paÌ grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, naÌr den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringen i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabsskat indregnes med 25 % af den skattepligtige indkomst. Selskabsskatten indregnes i
resultatopgørelsen og hensættes som gældsforpligtelse i balancen. Skattetillæg som følge at senere betaling
af selskabsskatten indregnes som finansiel omkostning det år, kreditten vedrører.
Gældsforpligtigelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Omregning fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes i til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansiel
post. Hvis valutadispositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne
direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013
Note

2012/13
kr.

2011/12
kr.

Bruttoresultat ........................................................................................

-5.823

-1.860

Resultat af ordinær primær drift ........................................................

-5.823

-1.860

1

-6.072

-3.754

2

268
-675

2.039
0

Ordinært resultat før skat ...................................................................

-12.302

-3.575

Ekstraordinært resultat før skat .........................................................

-12.302

-3.575

0

-25

-12.302

-3.600

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ...................................
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .......................
Overført resultat ......................................................................................

0
0
-12.302

0
0
-3.600

I alt .........................................................................................................

-12.302

-3.600

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver ......................................................................................
Andre finansielle indtægter ....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

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

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2013
Aktiver
Note

2012/13
kr.
4.037
2.509

2011/12
kr.
11.786
1.507

6.546

13.293

Anlægsaktiver i alt ................................................................................

6.546

13.293

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................

7.790

0

Tilgodehavender i alt ............................................................................

7.790

0

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

9.333

22.677

Omsætningsaktiver i alt ........................................................................

17.123

22.677

AKTIVER I ALT ..................................................................................

23.669

35.970

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...............................................
Kapitalandele i associerede virksomheder ..............................................
Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................
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Balance 30. juni 2013
Passiver
Note

2012/13
kr.
80.000
-60.107

2011/12
kr.
80.000
-47.805

5

19.893

32.195

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................

3.750
26

3.750
25

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

3.776

3.775

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................

3.776

3.775

PASSIVER I ALT .................................................................................

23.669

35.970

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................

CVR-nr. 32941184

Side 13 af 15

Noter
1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver

Indtægt Zencurity Ldt. (100%)
Indtægt Solido Networks (25%)

2012/13
kr.

2011/12

-7.074
1.002
-6.072

-5.261
1.507
-3.754

2012/13
kr.

2011/12
kr.

250
18
268

0
2.039
2.039

2012/13
kr.

2011/12
kr.

0
0
0
0

25
0
0
25

kr.

2. Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
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4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele Kapitalandele
i tilknyttede i associerede
virksomheder virksomheder
kr.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Nettoopskrivninger primo
Andel i årets resultat jf. note
Udloddet udbytte
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

8.701
0
0
8.701

20.000
0
0
20.000

2.557
-7.074
0
-4.664

-18.493
1.002

4.037

2.509

-17.491

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Årets
resultat
-7.074

Ejerandel Egenkapital

Navn, retsform og hjemsted
Zencurity Ltd, Great Britain

100%

4.037

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
Årets
resultat
1.002

Ejerandel Egenkapital

Navn, retsform og hjemsted
Solido Networks ApS, København

25%

2.509

5. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
-47.805

kr.
0

kr.
32.195

0

0

0

0

0

0
80.000

0
0

12.302
-60.107

0
0

-12.302
19.893
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6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabet har tabt over 50% af sin egenkapital. Ledelsen forventer en positiv udvikling i
datterselskaberne i næste regnskabsaÌŠr, og det er ledelsens vurdering, at selskabet kan reetablere
egenkapitalen via selskabets fremtidige overskud.

7. Oplysning om ejerskab
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Henrik Lund Kramshøj, København.
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