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Selskabsoplysninger
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets vigtigste forretningsområde er handel og service.
Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter
Ledelsen har som følge af sidste års underskud iværksat tiltag der over en årrække skal reetablere
kapitalen.
Ledelsen vil, i det omfang det skulle blive nødvendigt, understøtte selskabet finansielt indtil driften giver
et positivt afkast.
Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomheden har i regnskabsåret udvidet sine aktiviteter så forretningsområdet nu spænder bredere
end tidligere års fokus på IT-sikkerhedsudstyr. Således har selskabet i året investeret i vareprøver for at
afprøve om der i Danmark er et marked for produkterne. De produkter som ledelsen har vurderet som
rentable er derfor blevet indlemmet i firmaets sortiment og vil fremadrettet bidrage positivt til selskabets
drift.
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Try Us ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Det er vores opfattelse, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København S, den 7. marts 2013
Direktionen:

Gert Fleron
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Uafhængig revisors erklæring

Til kapitalejerne i Try Us ApS
Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Try Us ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.
december 2012. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af reviewet.
Det udførte review
Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører
reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision.
Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling
pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.
december 2012,
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt kapitalen. Vi henviser
til andre noteoplysninger hvoraf fremgår, at ledelsen vil understøtte selskabet, hvorfor årsregnskabet i
overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Brøndby, den 7. marts 2013
TimeVision Brøndby
Godkendt Revisionsaktieselskab

John Hansen

Yvonne Pauly

Registreret revisor

Registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Indregning og måling
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelle indregningsmetoder
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.
Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.
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.
Resultatopgørelsen
Indtægtskriterier
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, som 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.
Balancen
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.
Try Us ApS
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til gældens nominelle værdi..
Omregning af fremmed valuta samt behandling af valutakursfortjenester og –tab
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.
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Resultatopgørelse
2012
DKK

2011
DKK

Bruttofortjeneste

-189.746

-18.650

Resultat før finansielle poster

-189.746

-18.650

0

-1.273

-189.746

-19.923

0

-45.152

-189.746

-65.075

Overført resultat, primo
Årets resultat

-174.881
-189.746

-109.805
-65.075

Til disposition

-364.627

-174.880

Overført resultat

-364.627

-174.880

Resultatdisponering i alt

-364.627

-174.880

Perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
Selskabets resultater foreslås disponeret således:
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Balance
2012
DKK

2011
DKK

159.907
159.907

181.011
181.011

Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender i alt

60.000
60.000

0
0

Likvide beholdninger

10.183

4.811

Omsætningsaktiver i alt

230.090

185.822

Aktiver i alt

230.090

185.822

Aktiver pr. 31. december 2012
Varelager
Varebeholdninger i alt
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Balance
2012
DKK

2011
DKK

Virksomhedskapital
Overført resultat

125.000
-364.627

125.000
-174.880

Egenkapital i alt

-239.627

-49.880

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.872
82.543
382.302
469.717

1.928
24.345
209.429
235.702

Gældsforpligtelser i alt

469.717

235.702

Passiver i alt

230.090

185.822

Passiver pr. 31. december 2012
1
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Noter

1

2012
DKK

2011
DKK

Virksomhedskapital, primo

125.000

125.000

Virksomhedskapital i alt

125.000

125.000

Virksomhedskapital

Selskabskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.
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Andre noteoplysninger

Usikkerhed om fortsat drift
På baggrund af de senere års resultater vil hovedanpartshaver understøtte selskabet finansielt indtil
driften giver et positivt afkast. Hovedanpartshaver har også tilkendegivet at han ikke vil kræve sit tilgodehavende indfriet før selskabet finansielt er i stand til dette, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.
Eventualaktiver
Selskabet har et ikke aktiveret skattemæssigt underskud DKK 384.470 til modregning i fremtidig
skattepligtig indkomst.
Eventualforpligtelser
Ingen.
Leje- og leasingforpligtelser
Ingen.
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