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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

INSTANT IT SOLUTIONS ApS
Ydergrænsen 17
2600 Glostrup
Telefonnummer:
e-mailadresse:

21906478
aa@instantitsolutions.net

CVR-nr:
Regnskabsår:

33576668
09/03/2011 - 30/06/2012
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger herved selskabets årsrapport for regnskabsåret 09/03 2011 - 30/06 2012.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
København, den 22/11/2012
Direktion

Aftab Ahmed
direktør
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteten er databehandling og lignende ydelse.
Usædvanlige forhold
Der er ikke indtrådt usædvanlige forhold i det forgangne regnskabsår.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret er forløbet som planlagt og forventet.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling i negativ retning.
Revision
Selvskabet har fravalgt revision.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten for selskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis og opstilling m.m.
Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.
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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages i øvrigt hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterer på
balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Eksterne omkostninger og personaleomkostninger m.m.
Heri indregnes øvrige administrative omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skatter
Årets skat, som består af skat af årets indkomst og forskydning i udskudt skat, 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
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for forventede tab efter en individuel vurdering.
Skatter indregnes i årsrapporten som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.
Udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med 25% af alle
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
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Udbytte
Eventuelt forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under gældsforpligtelser
i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 48.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for gældsstiftelsen og herefter til amortiseret
kostpris.
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Resultatopgørelse 9. mar 2011 - 30. jun 2012
Note
Nettoomsætning .......................................................................................................
Vareforbrug ..............................................................................................................
Andre eksterne omkostninger ..................................................................................

2011/12
kr.
2.088.566
-650.083
-198.916

Bruttoresultat .........................................................................................................

1.239.567

Personaleomkostninger ............................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......................

1

Resultat af ordinær primær drift .........................................................................
Andre finansielle indtægter ......................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................................

-682.417
0
557.150

2
3

0
0

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

557.150

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................................

557.150

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

4

-139.275
417.875

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat .......................................................................................................

417.875

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

417.875
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Balance 30. juni 2012
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .............................................................
Andre tilgodehavender ..............................................................................................

2011/12
kr.
127.937
133.198

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

261.135

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

549.668

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

810.803

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

810.803
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Balance 30. juni 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
80.000
417.875

5

497.875

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................................
Overført resultat ..........................................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................................
Anden gæld .................................................................................................................

139.275
173.653

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

312.928

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

312.928

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

810.803

CVR-nr. 33576668

Side 11 af 13

Noter
1. Personaleomkostninger
2011/12
kr.
Løn og gager
Sociale omkostninger
Øvrige

682417
0
0
682417

2. Andre finansielle indtægter
2011/2012
kr.
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, øvrige

0
0
0

3. Øvrige finansielle omkostninger
2011/2012
kr.
Banker
Øvrige

0
0
0

4. Skat af årets resultat
2011/2012
kr.

Resultat opgørelsen
Selskabsskat for året
Selskabsskat for tidligere år
Udskudt skat, forskydning

139275
0
139275
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5. Egenkapital i alt

Anpartskapital
Overkurs ved kapitaludvidelse
Overført overskud
Udbytte for året
Egenkapital i alt

Værdi primo
året
kr.
80000
0
0
0
80000

Årets
bevægelser
kr.
0
0
417875
0
417875

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser og nærtstående parter
Det er oplyst, at der ikke er eventualforpligtelser.
Nærtstående parter m.m.
Nærtstående parter omfatter direktion og selskabets ejere.
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Forslag til
udbytte
kr.
0
0
0
0
0

Ultimo året
kr.
80000
0
417875
0
497875
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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 29. nov 2012.
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