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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

PHASES ApS
Nyrnberggade 31
2300 København S
Telefonnummer:
e-mailadresse:

77348527
dh@phases.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

33756445
01/01/2012 - 31/12/2012
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Phases ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion

Daniel Anders Horn

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet at selskabets årsregnskab for kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets primære forretningsområde er it virksomhed og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet
arbejde.
Udvikling i regnskabsåret
Omsætning og indtjening har udviklet sig som forventet i året.
Årets resultat udgør kr. 14.113.
Balancen udviser en samlet aktivmasse på kr. 696.463 og en egenkapital på kr. 166.824
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig
indflydelse på vurderingen af selskabets økonomiske stilling pr. 31/12-2012.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Phases ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse B-virksomheder.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb der vedrører regnskabsåret, uanset betalings tidspunkt.
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.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering har fundet
sted, hvilket sædvanligvis svarer til faktureret salg.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Driftsmidler,straksafskrives efter gældende skatteregler, og driftsmidler med en fysisk levetid under 3 år,
omkostningsføres i resultatopgørelsen i købsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets regulering af udskudt skat. Aktuel skat beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst og måles på grundlag af gældende skattesats på balance
dagen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres til nettorealisationsværdien med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Deposita
Deposita måles til kostpris
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte udbetalinger vedrørende omkostninger i
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser - i øvrigt
Andre gældsforpligtelser måles som udgagnspunkt til amortiseret kostpris, der i al væsenlighed svarer til
nominel værdi.
Aktuel skatteforpligtelse
Aktuel skatteforpligtelse indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst,
reguleret for skat af tidligere års indkomster, fratrukket betalte aconto skatter.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

1.565.447

373.129

-1.526.178

-268.544

Resultat af ordinær primær drift ........................................................

39.269

104.585

Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

-17.156

-6.700

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

22.113

97.885

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

22.113

97.885

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

-8.000

-25.175

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

14.113

72.710

Overført resultat .....................................................................................

14.113

72.710

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

14.113

72.710

Bruttoresultat ........................................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

2012
kr.
261.230
203.300

2011
kr.
341.772
16.000

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

464.530

357.772

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

231.933

0

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

696.463

357.772

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

696.463

357.772
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
80.000
86.824

2011
kr.
80.000
72.710

2

166.824

152.710

Gæld til banker ...........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................
Anden gæld .................................................................................................

0
271.603
8.000
250.036

9.695
0
25.175
170.192

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

529.639

205.062

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

529.639

205.062

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

696.463

357.772

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger
2012
kr.
Løn og gager
Sociale bidrag og personaleudgifter
Ialt

1.428.878
97.300
1.526.178

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
80.000
0
80.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
72.710
14.113
86.823

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje t.kr 108.
Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller anvendt som sikkerhedsstillelse.
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Ialt
kr.
152.710
14.113
166.823

