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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

REVIZONE ApS
Blommevænget 140C
8300 Odder
CVR-nr:
Regnskabsår:

30553624
01/01/2011 - 31/12/2011

Bankforbindelse

Sparekassen Himmerland
Frederiks Allé 95
8000 Aarhus C

Revisor

3 PLUS REVISION ApS
Banegårdsgade 13
8300 Odder
CVR-nr:
29197598
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Ledelsespåtegning
Direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Revizone ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Odder, den 22/06/2012
Direktion

Leif Rasmussen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Revizone ApS for regnskabsåret 01.01.11-31.12.2012, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden vaesentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag of vores revision. Vi har
udfort vor revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udforer revisionen for at opnå høj grad of sikkerhed for, om årsregnskabet er uden vaesentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse of revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger I årsregnskabet. De valgte handlinger afhaenger of revisors vurdering, herunder
vurdering of risici for væsentlig fejliinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg of regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det or vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt of resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at der i strid med lovgivningen ikke er
foretaget beskatning af personalegoder.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udforte revision of årsregnskabet Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
Odder, 22/06/2012

Henning Sørensen
Registreret revisor
3 PLUS revision ApS
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet er at drive revisions- og bogferingsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Den forventede udvlkling
Ledelsen forventer, at udviklingen i de kommende år vil være positiv. Ledelsen forventer således et
forbedret resultat.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
År 2011 blev ikke et tilfredsstillende år for selskabet. Årets resultat udviser et samlet underskud
efter skat på kr. 29.790 mod et overskud på kr. 418.976 i 2010. Egenkapitalen pr. 31.12.11 udgør
kr.103.991.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen of
årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten for Revizone ApS for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og maling
I resultatopgørelsen indregnes indtaegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsvaerdi 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 vaeret indregnet i resultatopgørelsen.
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, og forpligtelsens vaerdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfælgende måles aktiver og
forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste består of sammentraekning af regnskabsposterne "nettoomsaetning, aendring i
lagre af faerdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til
råvarer og hjaelpematerialer samt andre eksteme omkostninger.

Nettoomsaetning
Nettoomsætningen omfatter salg of varer og tjenesteydelser og indregnes i resultatopgørelsen
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
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Nettoomsaetningen indregnes eksklusiv moms, afgift og rabatter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksteme omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, tab på debitorer, lokaler,
administration, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sociale
omkostninger, pensioner, lønrefusioner m.v. til selskabets personale.

Skat of årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henferes til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
Materlelle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med tillaeg af opskrivninger og med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag of forventet restværdi
efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineaere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på felgende vurdering af
aktivemes forventede brugstider og restvaerdier:
Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar

5-8 år

Anskaffelser med en kostpris under skattemæsessig graense for småanskaffelser indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen efter indre vaerdis metode.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vaerdi.
Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgraensningsposter måles til kostpris.

Egenkapital
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Udbytte, som forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en saerskilt post under
egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en gaeldsforpligtelse på det tidspunkt hvor det vedtages på
generatforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
of årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter og med tillæg / fradrag af procenttillaeg.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gaeldsmetode 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den vaerdi, 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 nettorealisationsvaerdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil vaere gaeldende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt
skat som fælge of ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For
indevaerende år er anvendt en skattesats pa 25%.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2011 - 31. dec 2011
Note

2011
kr.

2010
kr.

803.435

1.231.062

-723.418
-71.922

-582.172
-40.878

8.095

608.012

-25.874

-28.237

102
-20.094

306
-17.905

Ordinært resultat før skat ...................................................................

-37.771

562.176

Skat af årets resultat ...............................................................................

7.981

-143.200

Årets resultat .........................................................................................

-29.790

418.976

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ...................................
Overført resultat .....................................................................................

0
-29.790

350.000
68.976

I alt .........................................................................................................

-29.790

418.976

Bruttoresultat ........................................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ......
Resultat af ordinær primær drift ........................................................
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver ......................................................................................
Andre finansielle indtægter ....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

1

Forslag til resultatdisponering

CVR-nr. 30553624

Side 12 af 16

Balance 31. december
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Indretning af lejede lokaler .....................................................................

2011
kr.
269.830
204.901

2010
kr.
85.416
235.736

Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

474.731

321.152

Andre værdipapirer og kapitalandele ......................................................

13.226

13.100

13.226

13.100

Anlægsaktiver i alt ................................................................................

487.957

334.252

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Tilgodehavende skat ................................................................................

307.983
2.000

316.858
0

Tilgodehavender i alt ............................................................................

309.983

316.858

Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

2

Likvide beholdninger ..............................................................................

269.736

Omsætningsaktiver i alt ........................................................................

309.983

586.594

AKTIVER I ALT ..................................................................................

797.940

920.846
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Balance 31. december
Passiver
Note

2011
kr.
125.000
-21.009
0

2010
kr.
150.000
-38.787
350.000

3

103.991

358.781

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
Hensættelse til udskudt skat .......................................................................

6.000

Hensatte forpligtelser i alt ........................................................................

6.000

Gæld til banker ...........................................................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .........................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................
Anden gæld .................................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .........................................................

283.902
329.925
0
48.119
32.003

64.323
79.025
142.095
109.070
36.552

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................................................

693.949

431.065

Gældsforpligtelser i alt .............................................................................

693.949

431.065

PASSIVER I ALT .....................................................................................

797.940

920.846
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Sociale bidrag
Personaleomkostninger
Lønadministration

2011
kr.

2010

656.764
11.027
54.967
660
723.418

527.717
4.417
49.858
180
582.172

2011
kr.

2010
kr.

149.100
26.000
0
175.100

104.100
45.000
0
149.100

-136.000
-25.874
0
-161.874

-107.763
-28.237
0
-136.000

13.226

13.100

0

0

t.kr.

2. Finansielle anlægsaktiver i alt
Andre værdipapirer og kapitalandele
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Nettoopskrivninger primo
Andel i årets resultat
Udloddet udbytte
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill
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3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
8.781

kr.
350.000

kr.
483.781

0

0

0

-350.000

-350.000

0
125.000

0
0

-29.790
-21.009

0
0

-29.790
103.991

4. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
IndaZone Holding ApS, Blommevænget 140C, 8300 Odder

Koncernforhold
Indgår i koncernregnskab for: IndaZone Holding ApS, Blommevænget 140C, 8300 Odder,
CVR-nr. 31 17 25 86.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 22. jun 2012.
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