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Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december
for 4Tech ApS.

20'1,4

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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. jar"ruar 31. december 201,4.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus C, den 27. maj201,5

Direktion

Heruring Forbech Christensen

Revision af årsregnskab
Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens $ 135 og har derved
mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens

godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.
Aarhus C, den27

Dirigent,

Forbech Christensen

Side 4

¡

4Tech ApS

RevisorHuset
r.,,i

:,1:t r r, ...,1 . .,1

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM
UDVIDET GENNEMGANG AF ÄRSRncTSKABET

Til kapitalejerne i 4Tech ApS
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for 4Tech ApS for perioden 1. januar - 31. december
2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter,
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

årsregnskaþ 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
Ledelsen

har ansvaret for

udarbejdelsen

af et

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har .udført vores udvidede geruremgang 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.

til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomhedery analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgan& 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 2014 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2074 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Risskov, den27. maj 2015

RevisorHuset
als

registreret revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

4Tech ApS

Bülowsgade 36,
8000 Aarhus C

1

26987490

CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Aarhus
1.. januar - 31. december

Direktion

Henning Forbech Christensen

Revisor

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov

Side 6

n,1

¡

4Tech ApS

RevisorHuset
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for 4Tech ApS for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip

i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes.Endvidere indregnes
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger.
Indtægter indregnes

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyrrligt 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.

til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kosþris med fradrag af afdrag

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles

og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
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
Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens $ 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortieneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposteme "nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".
Nettoomsætning

Nettoomsælningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsery såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes
ekskl. moms og med ftadrag af rabatter i forbindelse med salget.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I
kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom
vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter andre stykomkostninger,

salgsomkostninger, andre

driftsmiddelomkostninger, øvrige personaleomkostninger og administrationsomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes

i

resultatopgørelsen med de beløb,

der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skaf 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.
Ûølge af ændringer i skattesatser 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.

Ændring i udskudt skat som

Skat
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet 4Tech Holding ApS (administrationsselskab). Årets
sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på
forfaldstidspunktet.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kosþris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrirmingsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kosþrisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandØrer, direkte lønforbrug samt indirekte
produkti onsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
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Brusstid

5år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles

til

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til

nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien
nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes

i

til

de medgåede omkostninger eller

balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser

afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeaf grænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet

under aktiver omfatter afholdte omkostninger

vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

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 Íremførselsberettiget 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.
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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.
Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25"/" til 22% i indkomstårene 2014 - 201,6. 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.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttet virksomhed samt anden gæld,
måles til amortiseret kosþris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1.IANUAR - 31. DECEMBER 2014

2074

BRUTTOFORTJENESTE

2

2073

56'1,:1.42

312.428

-343.879

-325.287

-3.312

-3.313

DRIFTSRESULTAT

273.957

-76.172

Andre finansielle omkostninger

-12.875

-13.498

RESULTAT FØR SKAT

201^.076

-29.670

Skat af årets resultat

-48.584

6.785

Ånnrs RESULTAT

152.492

-22.885

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

L52.492

-22.885

DISPONERET I ALT

152.492

-22.885

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

3
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BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

4

l

2OT4

201.4

2013

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3.316

6.626

Materielle anlægsaktiver

3.316

6.626

ANLÆGSAKTIVER

3.316

6.626

57.788

52.500

57.750
297

57.386

2.072

2.034

Tilgodehavender

117.307

178.293

Likvide beholdninger

625.442

484.100

OMSÆTNINGSAKTIVER

742.749

602.393

AKTIVER

746.065

609.019

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudt skatteaktiv
Periodeaf grænsningsposter
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014
PASSIVER

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

5

EGENKAPITAL

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

6
7

201.4

201.3

125.000

125.000

635.326

635.326

-504.662

-657.154

255.664

703.172

3.016

0

286.751.

329.640

42.508

0

Anden gæld
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

1.35.495

142.869

22.631

33.338

Kortf ristede gældsf orpligtelser

490.407

505.847

GÆLDSFORPLIGTELSER

494.401

505.847

PASSIVER

746.065

609.019

Eventualposter mv.
Pantsætningerogsikkerhedsstillelser
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NOTER

2014

1

2013

Selskabetshovedaktivitet
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive ingeniørvirksomhed.

2

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring

339.788
4.091

320.791.

Personaleomkostninger i alt

343.879

325.287

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

42.508

0

6.076

-6.785

Skat af årets resultat i alt

48.584

-6.785

4.496

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

4

Materielleanlægsaktiver
Kostpris, primo

29.596

Kostpris 31. december 2014

29.596

Af-/nedskrivninger, primo

-22.968

Ärets af-lnedskrivninger

-3.372

Af-lnedskrivninger 31. december 2014

-26.280

Materielle anlægsaktiver i alt

3.316
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NOTER
Forslag

5

Primo

tatdisponering

Ultimo

125.000

0

125.000

Egenkapital
Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

6

til resul-

635.326

0

635.326

-657.1.54

152.492

-504.662

103.172

752.492

255.664

Eventualposter mv.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede
indkomst. Det samlede skattebeløb for koncernen fremgår af årsrapporten for 4Tech Holding ApS,
der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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