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KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for IDENION
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 2012 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.
Det er på generalforsamlingen den 10. november 2011 vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2011/12 for opfyldt.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 12. november 2012
Direktion

Uffe Fey
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæring
Til anpartshaveren i IDENION ApS
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet
assistance med opstilling af årsregnskabet for IDENION ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni
2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret
eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Grenaa, den 12. november 2012

Kvist & Jensen
Statsautoriserede revisorer A/S

B. Nygaard Pedersen

Torben Thomsen

statsautoriseret revisor

registreret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

IDENION ApS
Fynsvej 5, 2.
6000 Kolding
CVR-nr.:

31 49 75 66

Stiftet:

1. januar 2008

Hjemsted:

Kolding

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni
4. regnskabsår

Direktion

Uffe Fey, Fynsvej 5, 2., 6000 Kolding, Direktør

Revisor

Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S

Bankforbindelse

Nordea
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af computerprogrammering mv.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 369.894 kr. mod 488.859 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 16.692 kr. mod 158.068 kr. sidste år.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for IDENION ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter 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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame og administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg
og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 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 resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudt skat 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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

2011/12

2010/11

369.894

488.859

-347.727

-327.205

Resultat før finansielle poster

22.167

161.654

Andre finansielle omkostninger

0

-3.595

Resultat før skat

22.167

158.059

Skat af årets resultat

-5.475

9

Årets resultat

16.692

158.068

Overføres til overført resultat

16.692

158.068

Disponeret i alt

16.692

158.068

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

2012

2011

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat

45.850
9.525

173.857
6.000

Tilgodehavender i alt

55.375

179.857

Likvide beholdninger

438.710

311.246

Omsætningsaktiver i alt

494.085

491.103

Aktiver i alt

494.085

491.103

Omsætningsaktiver

2
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2012

2011

Anpartskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat

125.000
187.391
83.877

125.000
187.391
67.185

Egenkapital i alt

396.268

379.576

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

8.250
89.567

7.000
104.527

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

97.817

111.527

Gældsforpligtelser i alt

97.817

111.527

494.085

491.103

Egenkapital
3
4
5

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1.

2011/12

2010/11

342.420
3.240
2.067

321.920
3.240
2.045

347.727

327.205

1

1

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter

2.

9.525

6.000

125.000

125.000

125.000

125.000

187.391

187.391

187.391

187.391

67.185
16.692

-90.883
158.068

83.877

67.185

Overført resultat
Overført resultat 1. juli 2011
Årets overførte overskud eller underskud

6.

-20.189
6.000
20.189
0
0

Overkurs ved emission
Overkurs ved emission 1. juli 2011

5.

6.000
0
0
-5.475
9.000

Anpartskapital
Anpartskapital 1. juli 2011

4.

30/6 2011

Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende selskabsskat 1. juli 2011
Betalt indkomstskat i regnskabsåret
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år
Beregnet selskabsskat for indeværende år
Betalt acontoskat for indeværende år

3.

30/6 2012

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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