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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2015 2014
Bruttoresultat -104.096     -313.604       
Afskrivning på immaterialle anlægsaktiver 0 -3.618.438    

Resultat af ordinær drift -104.096     -3.932.042    
Finansielle indtægter 1 0 -                
Finansielle omkostninger 2 -60.922       -59.909         

Resultat før skat -165.018     -3.991.951    
Skat af årets resultat 3 711             -62.381         

Årets resultat -164.307     -4.054.332    

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -164.307     -4.054.332    
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Balance pr. 31. december

Note 2015 2014

AKTIVER

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Patenter og varemærker 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Selskabsskat 0 34.919           
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 200.000         
Andre tilgodehavender 0 16.930           
Periodeafgrænsningsposter 0 0

0 251.849         
AKTIVER I ALT 0 251.849         

PASSIVER

Egenkapital
Selskabskapital 5 149.880      149.880         
Overførte resultater -943.341     -779.034       
Egenkapital i alt -793.461     -629.154       

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til udskudt skat 0 0

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Ansvarlig lånekapital 6 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter 720.291      860.729         
Leverandører af varer og tjenesteydelser 47.389        1.274             
Gæld til tilknyttede virksomheder 18.754        0
Anden gæld 7.028          19.000           

793.462      881.003         
Gældsforpligtelser i alt 793.462      881.003         
PASSIVER I ALT 0 251.849         

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 7
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8
Hovedaktivitet 9
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Egenkapitalopgørelse

Selskabs- Overført I alt
kapital resultat

Egenkapital 1. januar 2015 149.880    -779.034     -629.154       
Overført jf. resultatopgørelsen -164.307     -164.307       

149.880    -943.341     -793.461       
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1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Pamci Networks Denmark ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat
Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger og andre indtægter
er med henvisning til årsregnskabslovens §32 sammendraget til en regnskabspost benævnt
bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder rente af gæld, samt tillæg og godtgørelser
under a´contoskatteordningen m.v.

Skat
Selskabet er omfattet af de tvungne regler om sambeskatning med selskabets moderselskab.
Moderselskabet Goldie Way Capital ApS er administrationsselskab for sambeskatningen, og
afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. 

Den aktuelle skat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager et selskab
med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra et selskab, der har kunnet anvende 
dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og forskydning i
udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat,
og direkte i egenkapitalen med del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Immaterialle anlægsaktiver

Patenter og varemærker måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftalepe-
rioden, dog maksimalt 10 år. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salg-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Immaterialle og materielle anlægsaktiver måles årligt for indikationer for værdiforringelse.
Såremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt 7
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aktiv, henholdsvis hver gruppe af anlægsaktiver, der genererer uafhængige pengestrømme.
Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste af værdien af kapital-
værdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. Nedskrivning af en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives
goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodeha-
vender. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 
Selskabsskat
Efter sambeskastningsreglserne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndig-

hederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administra-
tionsselskabet.
Skyldig eller tilgodehavende sambeskastningsbidrag indregnes i balancen under tilgodeha
vende eller skyldig selskabsskat. 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-
ster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertide forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skal måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Ansvarlig lånekapital
Gældsforpligtelser, hvor kreditor har tilkendegivet at træde tilbage for virksomhedens andre
kreditorer præsenteres som ansvarlig lånekapital. Indregningen foretages efter samme me-
tode som gældsforpligtelser.
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Noter

2 Usikkerhed om going concern
Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at bankkreditten opretholdes.  Drøftelser med Sydbank
giver en formodning om, at selskabet kan fortsætte.   Dette sikrer at rettighederne til det udviklede
log-in system forbliver under selskabets kontrol. Det bemærkes at udover gæld til Sydbank er
der kun en enkelt anden kreditor. Med nedlukningen af alle aktiviteter i april 2015 kan selskabet
videreføres uden at der stiftes yderligere gæld.   

På trods af kapitaltabssituationen finder ledelsen det forsvarligt at videreføre selskabet i mindst
et år.

3 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0

4 Finansielle omkostninger
Renter til tilknyttede virksomheder 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -60.922       -59.909       

-60.922       -59.909       

5 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 -34.919       
Årets regulering af udskudt skat 0 97.300        
Regulering vedrørende tidligere år 711             0

711             62.381        

6 Immaterielle anlægsaktiver

Patenter og varemærker
Kostpris 1. januar 0 3.323.802   
Årets tilgang 0 341.066      
Kostpris 31. december 0 3.664.868   
Afskrivning 1. januar 0 46.430        
Afskrivninger  0 3.618.438   
Afskrivninger 31. december 0 3.664.868   
Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

Pixlogin sikkerhedsløsningen blev færdigudviklet i 2012, og der blev etableret en demoplatform.
Markedsføringsindsaten har desværre ikke ført til konkret salg. Ledelsen har vurderet at der aktuelt
og i nær fremtid ikke er interesse i markedet for produktet, hvorfor det i maj 2015 blev besluttet 
at stoppe udviklings- og markedsføringsindsatsen. Som følge herat er udviklingsomkostninger nedskre-
vet til 0 kr.
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7 Anpartskapital
De seneste 5 års ændringer af anpartskapitalen specificeres således:

2015 2014 2013 2012 2011
Selskabskapital 1. januar 149.880   149.880   149.880  149.880      139.000      
Kapitalforhøjelse 10.880        
Selskabskapital 31.  december 149.880   149.880   149.880  149.880      149.880      

8 Langfristede gældsforpligtelser
Der er i 2015 givet gældsnedslag for den ansvarlige lånekapital.  Gældsnedslaget blev 
indregnet i årsregnskabet for 2014. 

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder.  Som koncernvirksomhed
hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk  med øvrige koncernvirksomheder for danske
selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royaltities inden for sambeskatnings-
kredsen.  De sambeskattede virksomheders samlede nettoforpligtelse over for SKAT frem-
går af administrationsselskabets årsregnskab, Goldie Way Capital ApS, CVR-nr. 30 80 30 19. 
Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne med-
føre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet virksomhedspant stort 1.000 tkr. til sikkerhed for bankgæld. Virksomheds-
pantet omfatter simple fordringer, driftsmidler, driftsinventar og immaterielle rettigheder.
Den regnskabsmæssige værdi af de omfattede aktiver udgør 0 kr. 
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