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LEDELSESPÅTEGNING
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Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for OSJMX Holding ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 9. marts 2017.

Direktionen:

Ole Depping Schneider

Søren Stensdal

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
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Til kapitalejerne i OSJMX Holding ApS.

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for OSJMX Holding ApS for
regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes 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 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. 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER, FORTSAT
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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 2016 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING:
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån:
Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk.1, ydet lån til selskabets kapitalejere, og
ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

København, den 9. marts 2017.
Lægård Revision, CVR-nr. 18 43 70 82
Statsautoriseret revisionsfirma

Kurt Lægård
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter:
OSJMX Holding ApS' væsentligste aktivitet er at erhverve og besidde kapitalandele i andre
selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold:
Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening, og har
indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:
Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have
indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Årsregnskabet for OSJMX Holding ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste
år, er omtalt nedenfor.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN:

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og kapitalandele.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT
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AKTIVER:

Finansielle anlægsaktiver:
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til den
forholdsmæssige andel af kapitalandelenes regnskabsmæssige indre værdier.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

PASSIVER:

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse på balancetidpunktet.

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 alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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 22,0%.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Note

1

9

2016

2015

Andre eksterne omkostninger

-12.750

-11.500

RESULTAT FØR FINANS. POSTER

-12.750

-11.500

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

6.805.586
8.294
-1.073

77.784
8.974
-614

RESULTAT FØR SKAT

6.800.057

74.644

0

0

6.800.057

74.644

Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret
Overført overskud

6.741.000
59.057

0
74.644

DISPONERET I ALT

6.800.057

74.644

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

Note

10

31/12 2016

31/12 2015

Andre værdipapirer og kapitalandele

0

1.167.327

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

0

1.167.327

ANLÆGSAKTIVER

0

1.167.327

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Andre tilgodehavender

85.981
0

0
265.380

TILGODEHAVENDER

85.981

265.380

0

6.955

OMSÆTNINGSAKTIVER

85.981

272.335

AKTIVER I ALT

85.981

1.439.661

LIKVIDE BEHOLDNINGER

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

Note
2
2
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31/12 2016

31/12 2015

Virksomhedskapital
Overført overskud

81.472
-1.741

81.472
-60.797

EGENKAPITAL

79.731

20.675

Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld

0
6.250

1.353.749
65.238

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

6.250

1.418.987

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

6.250

1.418.987

85.981

1.439.661

PASSIVER I ALT

NOTER

1

2

Skat af årets resultat

12

2016

2015

Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat

0
0

0
0

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

0

0

Egenkapital

2016

2015

VIRKSOMHEDSKAPITAL
Anpartskapital, A-anparter
Anpartskapital, B-anparter

80.000
1.472

80.000
1.472

I ALT

81.472

81.472

-60.797
59.057

-135.441
74.644

-1.741

-60.797

6.741.000
-6.741.000

0
0

0

0

79.731

20.675

OVERFØRT OVERSKUD
Overført fra tidligere år
Overført af årets resultat
I ALT

HENLAGT TIL UDBYTTE
Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret
Udbetalt udbytte
I ALT

EGENKAPITAL I ALT

