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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Uni Teknik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021/22 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 7. oktober 2022

Direktion

Jesper Stie Dam
direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Uni Teknik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Uni Teknik ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grund-

lag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabs-

praksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplys-

ninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og

International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske

adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornø-

den omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen

af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi

ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til

brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvor-

vidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 7. oktober 2022

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor
mne31444
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Selskabsoplysninger

Selskabet Uni Teknik ApS

Runddyssen 2

Linde

7600 Struer

CVR-nr.: 10 01 00 12

Stiftet: 28. oktober 1999

Hjemsted: Struer

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

23. regnskabsår

Direktion Jesper Stie Dam, direktør

Revisor KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Bankforbindelse Jyske Bank

Dattervirksomhed JD Design ApS, Struer
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering i tilknyttet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed har i 2021/22 udgjort et overskud på 485 t.kr. mod et

overskud sidste år på 811 t.kr. 

Årets resultat har i 2021/22 udgjort et overskud på 345 t.kr. mod et overskud sidste år på 1.054 t.kr.

Årets resultat og den økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 6.142 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,6 % af de samle-

de aktiver på 6.165 t.kr.

Uni Teknik ApS · Årsrapport for 2021/22 4



Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2021/22 2020/21

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed 485.408 810.527

Administrationsomkostninger -9.017 -8.393

Resultat før finansielle poster 476.391 802.134

Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed 4.954 10.182

Andre finansielle indtægter 25.343 315.059

Finansielle omkostninger -201.316 -4.913

Resultat før skat 305.372 1.122.462

Skat af årets resultat 39.625 -68.612

Årets resultat 344.997 1.053.850

Forslag til resultatdisponering:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 485.408 810.527

Udbytte for regnskabsåret 57.200 250.000

Disponeret fra overført resultat -197.611 -6.677

Disponeret i alt 344.997 1.053.850
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Balance 30. juni

Aktiver

Note 2022 2021

Anlægsaktiver

2 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 3.709.394 4.023.986

3 Andre værdipapirer og kapitalandele 30.000 30.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.739.394 4.053.986

Anlægsaktiver i alt 3.739.394 4.053.986

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed 10.817 10.716

Tilgodehavende skat hos tilknyttet virksomhed 91.259 195.146

Andre tilgodehavender 1 0

Tilgodehavender i alt 102.077 205.862

Andre værdipapirer og kapitalandele 586.275 954.890

Værdipapirer i alt 586.275 954.890

Likvide beholdninger 1.736.925 1.076.424

Omsætningsaktiver i alt 2.425.277 2.237.176

Aktiver i alt 6.164.671 6.291.162
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Balance 30. juni

Passiver

Note 2022 2021

Egenkapital

Anpartskapital 130.000 130.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 3.334.394 3.648.986

Overført resultat 2.620.518 2.018.129

Foreslået udbytte for regnskabsåret 57.200 250.000

Egenkapital i alt 6.142.112 6.047.115

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.500 7.500

Selskabsskat 15.059 236.547

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22.559 244.047

Gældsforpligtelser i alt 22.559 244.047

Passiver i alt 6.164.671 6.291.162

1 Medarbejderforhold

4 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse                     

Anpartskapital

Reserve for
nettoopskriv-

ning efter den
indre værdis

metode
Overført

resultat

Foreslået
udbytte for

regnskabsåret I alt

Egenkapital 1. juli 2020 130.000 3.338.459 1.524.806 55.300 5.048.565

Udloddet udbytte 0 0 0 -55.300 -55.300

Overført via resultatdisponering 0 810.527 -6.677 250.000 1.053.850

Udloddet udbytte 0 -500.000 500.000 0 0

Egenkapital 1. juli 2021 130.000 3.648.986 2.018.129 250.000 6.047.115

Udloddet udbytte 0 -800.000 800.000 -250.000 -250.000

Overført via resultatdisponering 0 485.408 -197.611 57.200 344.997

130.000 3.334.394 2.620.518 57.200 6.142.112
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Noter

2021/22 2020/21

1. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

30/6 2022 30/6 2021

2. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kostpris 1. juli 375.000 375.000

Kostpris 30. juni 375.000 375.000

Opskrivninger 1. juli 3.648.986 3.338.459

Årets resultat 485.408 810.527

Udbytte -800.000 -500.000

Opskrivninger 30. juni 3.334.394 3.648.986

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 3.709.394 4.023.986

Tilknyttet virksomhed:

Hjemsted Ejerandel

JD Design ApS Struer 100 %

30/6 2022 30/6 2021

3. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. juli 30.000 30.000

Kostpris 30. juni 30.000 30.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 30.000 30.000
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Noter

4. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solida-

risk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle

forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties ud-

gør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at sel-

skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uni Teknik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virk-

somheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter

skat.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration

af selskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og

kurstab vedrørende finansielle aktiver samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Fi-

nansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Modervirksomheden og de tilknyttede virksomheder er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning

af koncernens danske virksomheder. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen

og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-

tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomhe-

der med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette

underskud (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis me-

tode anvendes som en konsolideringsmetode.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for net-

toopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kost-

prisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genind-

vindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi

(børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandel i til-

knyttet virksomhed i forhold til kostpris.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Uni Teknik ApS hæfter som administrationsselskab for den tilknyttede virksomheds selskabsskat over for

skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-

skatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem

de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refu-

sion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabs-

skat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Uni Teknik ApS · Årsrapport for 2021/22 12


	Indholdsfortegnelse
	Ledelsespåtegning
	Revisionspåtegning
	Selskabsoplysninger
	Ledelsesberetning
	Resultatopgørelse
	Balance
	Egenkapitalopgørelse
	Noter til resultatopgørelse
	Noter til balance
	Anvendt regnskabspraksis

