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Mobile Gate Security A/S

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 16. november 2015 - 31. december
2016 for Mobile Gate Security A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor 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 16. november 2015 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skanderborg, 8. marts 2017
Direktionen:

Lars Kramer

Morten Olesen

Bestyrelsen:

Jan Bendix

Kristian Maan Tokkesdal

Formand
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Mobile Gate Security A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Mobile Gate Security A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Mobile Gate Security A/S for regnskabsåret 16. november 2015 - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er 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 16. november 2015 -

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
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31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Mobile Gate Security A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde,
at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
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af selskabets interne kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
Åbyhøj, 8. marts 2017
Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671

Tom Gajda Kristensen
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabet driver virksomhed inden for mobilsikring samt anden beslægtet virksomhed, dels i Danmark, dels i
udlandet.
Forretningen bygger på et patenteret modulopbygget mobilsikringskonceptet, som spænder fra basismodellen der er en højkvalitets skydeport, som er integreret i en standard container – til komplette mobilsikringsløsninger
med bl.a. adgangskontrol, kameraovervågning og mobilhegn.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har været påvirket af opstartsomkostninger, hvorfor årets resultat er præget heraf. Der har været afgen af et helt nyt koncept. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig
karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Årets udvikling og resultat er som forventet i opstartsåret.
Ledelsen er opmærksom på, at forretningsområdet har været sværere at etablere sig i end forventet. Ledelsen
er fortsat af den opfattelse, at selskabets fortsatte drift kræver opretholdes og eventuelt udvidelse af likviditetsberedskabet. Dette sikres ved, at moderselskabet og søsterselskabet KIBO Sikring A/S vil opretholde og eventuelt
udvide finansiering af selskabet. Moderselskabet og KIBO Sikring A/S har afgivet en finansiel støtteerklæring frem
til december 2017.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets
forhold væsentligt.
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holdt relative store omkostninger dels til opbygning af internationalt distributørnetværk, dels til markedsførin-
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2015/16
Note

Resultatopgørelse

DKK

Perioden 16. november - 31. december
-584.255

Personaleomkostninger

-687.172

Resultat før finansielle poster

-1.271.427

Finansielle indtægter
2

1.828

Finansielle omkostninger

-14.644

Resultat før skat
3

-1.284.243

Skat af årets resultat

280.739

Årets resultat

-1.003.504

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat

-1.003.504

Resultatdisponering i alt

-1.003.504
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Bruttofortjeneste

Mobile Gate Security A/S

2015/16

Balance

DKK

Aktiver pr. 31. december
Patenter, licenser og lignende rettigheder

1.500.000

Immaterielle anlægsaktiver

1.500.000

Anlægsaktiver i alt

1.500.000

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

183.141

Varebeholdninger

183.141

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

397.685

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

343.442

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder

280.739

Andre tilgodehavender

84.807

Tilgodehavender

1.106.673

Likvide beholdninger

17.767

Omsætningsaktiver i alt

1.307.580

Aktiver i alt

2.807.580
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2015/16
Note

Balance

DKK

Passiver pr. 31. december
Virksomhedskapital

500.000

Overført resultat

-1.003.504

Egenkapital i alt

-503.504

Leverandører af varer og tjenesteydelser

41.427

Gæld til tilknyttede virksomheder

3.178.378
91.279

Kortfristede gældsforpligtelser

3.311.084

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

3.311.084

Passiver i alt

2.807.580

4

Eventualforpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

Nærtstående parter

7

Ejerforhold
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Anden gæld
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2015/16

Egenkapitalopgørelse

DKK

Egenkapitalopgørelse 16. november - 31. december
Kapitalforhøjelse

500.000

Virksomhedskapital

500.000

Årets overførte resultat

-1.003.504

Overført resultat

-1.003.504

Egenkapital i alt

-503.504
Penneo dokumentnøgle: TQZEL-UFGIC-F8DG1-JU2QA-IG5M0-EWQ1E
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2015/16

Noter

Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

641.279
44.000
1.893

Personaleomkostninger i alt

687.172

Gennemsnitlige antal beskæftigede

2

3

4

1

Finansielle omkostninger
Renter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

14.405
239

Finansielle omkostninger i alt

14.644

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat

-280.739

Skat af årets resultat i alt

-280.739

Eventualforpligtelser
Ikke indregnede forpligtelser
Selskabet har følgende ikke indregnede forpligtelser pr. 31. december 2016:

Leasing

Løbetid

TDKK

17 mdr.

97

I alt

97

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Kramer International ApS for danske selskabsskatter
og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og
kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.
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DKK

Mobile Gate Security A/S

2015/16

Noter

6

DKK

Nærtstående parter
Mobile Gate Security A/S’ nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse
Kramer International ApS, Jægergårdsgade 76A, 8000 Aarhus C

Ud over samhandel med selskaber i koncernen har der ikke været transaktioner med nærtstående
parter.

7

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:
Security Holding ApS, Aarhus.
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Kramer International ApS.
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Transaktioner med nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
Generelt om indregning og måling
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 ressourcer vil fragå selskabet,

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 forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og
andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed
valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
14
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og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Mobile Gate Security A/S

Anvendt regnskabspraksis
med salget.
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab

Leasingkontrakter
Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler
oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
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 lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld
fordeling).
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på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives
lineært over den resterende patentperiode som er 10 år, og licenser afskrives over aftaleperioden.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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.
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 positiv skattepligtig
indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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